
Regulamin konkursu recytatorskiego
z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

1. ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
Kraków, ul. Beskidzka 30

2. ADRESAT:
Uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych Krakowa/ powiatu 
krakowskiego

3. CELE KONKURSU:
• przybliżenie twórczości literackiej związanej z okresem II Wojny 
Światowej
• uczczenie 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – wspieranie 
wychowania patriotycznego
• rozwijanie wrażliwości artystycznej
• zachęcenie do rozwijania warsztatu recytatorskiego
• umożliwienie prezentacji zdolności artystycznych – promocja 
młodych talentów

4. WARUNKI KONKURSU
Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz i jeden fragment 
prozy lub dwa wiersze związane tematycznie z okresem 
II Wojny Światowej, których łączny czas prezentacji 
nie przekracza 8 minut. Każdy uczestnik prezentuje jeden tekst, 
natomiast drugi – na prośbę jury.

5. KRYTERIA OCENY
• dobór repertuaru – jury zwróci uwagę na utwory rzadko 
prezentowane i oryginalne, a także na dostosowanie repertuaru 
do wieku, zdolności i wrażliwości artystycznej uczestnika
• wyraz artystycznej prezentacji – zrozumienie i interpretacja 
tekstu, zdolności recytatorskie
• technika wykonania (prawidłowa dykcja i emisja głosu)
• rekwizyty, kos�umy i ruch sceniczny NIE będą brane pod uwagę, 
organizatorzy zachęcają do oszczędności tych środków.

6. HARMONOGRAM
• zgłoszenia na karcie zgłoszeń stanowiącej załącznik do 
niniejszego regulaminu przyjmowane będą do dnia 26.04.2019 r. 
pocztą elektroniczną na adres kgarlicka.imprezy@gmail.com .
• konkurs odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. w Młodzieżowym 
Domu Kultury ul. Beskidzka 30. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.
• szczegółowy harmonogram występów dostępny będzie na 
stronie MDK www.mdkgal.edu.pl od dnia 07.05.2019 r.
• wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 14.05.2019 r.

Przegląd ma charakter konkursowy – werdykt jury 
jest ostateczny i niepodważalny.

UWAGI OGÓLNE
• udział w konkursie jest bezpłatny
• kolejność występów ustala organizator
• impreza będzie fotografowana
• sprawy nie ujęte w regulaminie oraz kwes�e sporne rozstrzyga 
ostatecznie organizator
• pytania w sprawie konkursu – Kinga Garlicka, 609116365, 
e-mail: kgarlicka.imprezy@gmail.com

„W czasie wojny milczą Muzy”
Cyceron

MILCZ¥CE MUZY



„W czasie wojny milczą Muzy”
Cyceron

MILCZ¥CE MUZY

Regulamin konkursu recytatorskiego
organizowanego z okazji 80 rocznicy

wybuchu II Wojny Światowej


