
 



    XV Turniej Recytatorski  „Słowo za słowo”         

(eliminacje rejonowe do 66 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego) 

- ONLINE - 
Zdajemy sobie sprawę ze szczególnej sytuacji sanitarno-epidemicznej i związaną z nią szczególną 

organizacją pracy w szkołach. Nie chcielibyśmy jednak pozbawiać uczniów możliwości rozwijania                    

i prezentowania swoich umiejętności artystycznych. Stąd pomysł organizacji konkursu choćby w formule       

online. Na czerwono zaznaczyliśmy wszelkie zmiany w regulaminie. Musieliśmy ich dokonać jako, że nie 

odbędą się eliminacje na poziomie międzypowiatowym. 

 

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

i dorosłych. 

Zasady organizacyjne 

1. Organizatorem imprezy na poziomie eliminacji powiatowych jest Młodzieżowy Dom Kultury    

w Koninie. 
2. Turniej  w tym roku jest imprezą  adresowaną do mieszkańców powiatów konińskiego i miasta 

Konina.               

3. Uczestnicy prezentują się w trzech kategoriach wiekowych:  

- kategoria I: uczniowie klas VII-VIII  szkoły podstawowej 

- kategoria II: uczniowie szkól ponadpodstawowych (66 OKR),  

- kategoria III: studenci i dorośli (66 OKR) 

4. Recytatorzy z Kategorii I (kl. VII-VIII SP) mogą występować wyłącznie w „Konkursie 

Recytatorskim”. 

5. W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych (także studentów) XV Turniej 

Recytatorski „Słowo za słowo” stanowi pierwszy etap eliminacji do 66. Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego (66 OKR). Dodatkowe informacje na stronie www: Towarzystwo 

Kultury Teatralnej (tkt.art.pl)  
6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie nagrania video (w formacie mp4) zawierającego 

prezentację wybranego wiersza i prozy oraz karty zgłoszenia wraz z dołączonym 

oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych poprzez uploader znajdujący się pod 

adresem: https://mdkkonin.pl/zgloszenia-do-konkursow. Nagranie powinno być wykonane 

jednym ujęciem bez ruchu kamery i bez montażu,  w planie pełnym (widoczna cała postać), 

amerykańskim (od kolan w górę) lub średnim (od pasa w górę). W nazwie pliku proszę zamieścić 

imię i nazwisko wykonawcy oraz skrót nazwy szkoły (instytucji). Do filmu należy dołączyć 

wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem. W przypadku nagrań teatru jednego aktora, 

wywiedzione ze słowa i poezji śpiewanej na 66 OKR obowiązują te same reguły (nagranie video 

całej prezentacji wykonawcy bez montażu).  

- Wszystkie prezentacje zostaną opublikowane pod adresem:  

  Słowo za słowo: 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar-nKcLYD7r2N5tpJteQX6b5 

 

66 OKR: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar-bNUayIceP13rO6uFqLCQF 

 
po 21 maja 2021r. 

 

7. Zgłoszenia wraz plikami video prosimy przesyłać poprzez uploader:  

             https://mdkkonin.pl/zgloszenia-do-konkursow do  21 maja 2021 r. 
  Koordynator Konkursu w MDK w Koninie: Jarosław Sparażyński – tel. 696 057 120 

  e-mail: j.sparazynski@mdkkonin.pl (tel. do MDK: 63 243 77 17) 

http://tkt.art.pl/
http://tkt.art.pl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar-nKcLYD7r2N5tpJteQX6b5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPAVJwF-ar-bNUayIceP13rO6uFqLCQF
mailto:j.sparazynski@mdkkonin.pl


 

 Uwaga! Uczestnicy I kategorii wypełniają Kartę Zgłoszenia „Słowo za słowo“ zaś uczniowie       

          szkół ponadpodstawowych oraz dorośli jedną z kart 66 OKR. 

8. O terminie kolejnych etapów konkursu poinformujemy po 21 maja 2021r. 

Zasady prezentacji 
1. Konkurs Recytatorski:  

- Uczestnik prezentuje fragment utworu prozatorskiego i utwór poetycki; łączny czas 

prezentacji dla uczestników 66 OKR - do10 minut;  klasy VII-VIII - do 8 minut. 

2. Wywiedzione ze słowa (tylko 66 OKR):  
- 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 (tylko 66 OKR):  
- Uczestnik przygotowuje spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki; czas prezentacji     

do 30 min. 

4. Konkurs Poezji Śpiewanej (tylko 66 OKR):  
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane (uczestnik może wykonywać trzeci utwór śpiewany                   

z tekstem własnym) i 1 recytowany; łączny czas prezentacji do 12 min.  

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

zespół (do 3 osób) bądź półplayback.  

- wykonywane (śpiewane) mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub 

prasie literackiej; 

- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. musi mieć nowo skomponowaną 

muzykę. 

                               Uczestnicy Turnieju nie prezentują utworów 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. W tym roku nie będzie etapu międzypowiatowego. Uczniowie kategorii klas 7-8 kończą 

rywalizację na etapie powiatowym. 

2. Laureaci Turnieju w kategorii: uczniowie szkół ponadpodstawowychych, studenci i dorośli –                

po eliminacjach powiatowych zostaną zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich                  

66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje wojewódzkie odbędą się w        

CK Zamek w Poznaniu  w dniach 11-13 czerwca 2021r. 

3. Organizatorzy konkursu na etapie powiatowym 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 kolejnego etapu konkursu. 

5. Werdykty komisji artystycznych obu etapów Turnieju są ostateczne.  

6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator. Organizator konkursu zastrzega sobie 

prawo do koniecznych zmian w organizacji konkursu  spowodowanych aktualną sytuacją 

epidemiczną  oraz wypadkami losowymi. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie nie 

odpowiada za organizację kolejnych etapów konkursu. O wszelkich zmianach będziemy 

informować zainteresowane instytucje    z odpowiednim wyprzedzeniem.  

7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.  


