
Kutnowski Dom Kultury po raz dziewiąty zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE RECYTATORSKIM
Z KOTEM. 

Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku od 13 do 15 lat z powiatu kutnowskiego.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować jeden utwór – wiersz lub prozę na

dowolnie wybrany temat – zgodny z własnymi upodobaniami. 

Zgłoszenia przyjmujemy od 23 stycznia do 11 lutego 2023 roku.

Jak się zgłosić? Do kiedy? Chętni proszeni są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA do 11 lutego 2023 
roku i przekazanie jej: pocztą elektroniczną na adres: wiolamaciejewska@kdk.net.pl lub osobiście do 
sekretariatu KDK.

Przesłuchania do konkursu odbędą się 17 lutego 2023 – czyli w Dniu Kota, w Centrum Teatru Muzyki i
Tańca o godzinie 11:00

Jak co roku ,,koci’’ charakter konkursu oddajemy przez pełną swobodę doboru repertuaru.

Chcemy, żebyście przede wszystkim pokazali nam swoją niezależność – wybierając i prezentując nam 
najbardziej ,,Wasz” tekst.

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO Z KOTEM

1. KONKURS RECYTATORSKI Z KOTEM jest imprezą otwartą.

2. Warunkiem udziału jest przygotowanie jednego tekstu – fragmentu prozy lub wiersza o dowolnej 
tematyce. Istotny jest dobór tekstu do wieku i poziomu uczestnika.

3. Zgłoszenia: wypełnioną kartę zgłoszenia  należy przesłać  pocztą elektroniczną na 
adres: wiolamaciejewska@kdk.net.pl lub przekazać osobiście do sekretariatu KDK. 

Karty można pobrać ze strony KDK. Zgłoszenia przyjmujemy od 23 stycznia do 11 lutego 2023 roku.

4. Przesłuchania odbędą się w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, 17 lutego o godz. 11:00. 

5. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatora Jury

Konkursowe, które dokona oceny wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości

wykonawczych uczestnika);

- interpretacja utworów;

- kultura słowa;



- ogólny wyraz artystyczny.

7. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.

8. Organizatorem KONKURSU RECYTATORSKIEGO Z KOTEM jest: Kutnowski Dom Kultury - ul. 
Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, tel./fax 024 254-21-37.

9. Wszystkie pytania prosimy kierować na maila: wiolamaciejewska@kdk.net.pl.


