
 



XI Turniej Recytatorski  „Słowo za słowo” 

(eliminacje rejonowe do 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego) 
 

Cele 
1. Głównym celem Turnieju jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży i 

dorosłych. 

 

Zasady organizacyjne 
1. Turniej jest imprezą dwuetapową adresowaną do mieszkańców powiatów kolskiego, konińskiego,    

 słupeckiego i tureckiego.  

2. Uczestnicy prezentują się w trzech kategoriach wiekowych:  

- gimnazjaliści  

- uczniowie szkól ponadgimnazjalnych,  

- studenci i dorośli 

3. Gimnazjaliści mogą występować wyłącznie w „Konkursie Recytatorskim” 

4. W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych (także studentów) XI Turniej 

Recytatorski „Słowo za słowo” stanowi etap eliminacji do 62. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego. 

5. Eliminacje Powiatowe powiaty planują tak, aby karty zgłoszenia przesłać do 6 marca 2017 r. na 

adres MDK  62-400 Słupca Traugutta 5 lub a.czerniak@mdkslupca.pl 

6. Eliminacje powiatowe dla powiatu konińskiego i miasta Konina odbędą się 6 marca 2017 r.             

o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do           

24 lutego 2017 r. na adres: 

  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie,  

  62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3 D 

  z dopiskiem: „Słowo za Słowo” 

  tel. 63 243 86 24, e-mail: j.sparazynski@mdkkonin.pl 

 

Uwaga! Gimnazjaliści wypełniają Kartę Zgłoszenia „Słowo za słowo“ zaś uczniowie  szkół 

ponadgimnazjalnych oraz dorośli jedną z kart 62 OKR. 

 

7. Eliminacje międzypowiatowe  XI Turnieju Recytatorskiego  „Słowo za słowo” i 62 OKR odbędą  

się:  

- 13.03.2017 r. gimnazjaliści godz. 10.00 MDK Słupca Traugutta 5 

 - 14.03.2017 r. szkoły ponadgimnazjalne i dorośli godz. 10.00 MDK Słupca  Traugutta 5 (62 OKR) 

Zasady prezentacji 
1. Konkurs Recytatorski:  

- Uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas prezentacji do10 minut 

(gimnazjaliści - do 8 minut). 

2. Wywiedzione ze słowa:  
- Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), 

dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, 

dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas prezentacji do 7 min.  

3. Teatr Jednego Aktora:  
- Uczestnik przygotowuje spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki; czas prezentacji     

do 30 min. 

4. Konkurs Poezji Śpiewanej:  
- Uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane (uczestnik może wykonywać trzeci utwór śpiewany   

z tekstem własnym) i 1 recytowany; łączny czas prezentacji do 10 min.  

- Wykonawca jest solistą, do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały 

zespół (do 3 osób) bądź półplayback.  
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- Prezentowanie utworu znanego dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy uczestnik opracował 

własną, nową interpretację. Przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo 

skomponowaną muzykę. 

                               Uczestnicy Turnieju nie przedstawiają prezentacji z lat ubiegłych! 

 

Kryteria oceny: 
 

1. Dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych    

  uczestnika); 

2. Interpretacja utworów (także zasadność doboru pozasłownych środków wyrazu); 

3. Kultura słowa; 

4. Ogólny wyraz artystyczny. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Instytucja/uczestnik* zgłaszający(a) udział w Turnieju wyraża zgodę na rejestrację na 
współcześnie dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez 
Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych - bez roszczeń 
finansowych z tym związanych. Wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez organizatora dla celów statutowych. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z 
akceptacją regulaminu. 

2. Organizatorzy eliminacji powiatowych  zgłaszają na eliminacje międzypowiatowe                     

5 najlepszych recytatorów w kategorii gimnazja i również 5 w kategorii szkoły 

ponadgimnazjalne. O ilości uczestników zakwalifikowanych w kategorii: wywiedzione           

ze słowa, teatr jednego aktora i poezja śpiewana – decydować będzie Jury eliminacji 

powiatowych uwzględniając poziom artystyczny prezentacji. 

3. Organizatorzy konkursu na etapie powiatowym i międzypowiatowym powołają Jury. 

4. Jury dokona oceny prezentacji. W eliminacjach organizowanych w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Koninie Jury ma prawo przyznać nagrody i wyróżnienia. Jury zadecyduje również   

o kwalifikacji do finału konkursu. 

5. Laureaci Turnieju w kategorii gimnazjalistów zostaną zaproszeni do udziału w Wielkopolskim 

Konkursie Recytatorskim i Plastycznym dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów "Wierszydełko" 

(M-GOK w Ślesinie). 

6. Laureaci Turnieju w kategorii: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i dorośli - 

zostaną zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich 62. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego. 

7. Wszyscy uczestnicy spotkania finałowego otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez 

organizatora.  

8. Werdykty komisji artystycznych obu etapów Turnieju są ostateczne.  

9. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.


