
 
 
 
 
 
 
 
 

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 2023  
ELIMINACJE GMINNE   

 

Konkurs jest imprezą gminną, która odbędzie się 15.03.2023 roku ( środa ) w Bibliotece                  
i Centrum Kultury ( ul. Młyńska 4, 74 – 510 Trzcińsko – Zdrój ) o godz. 1000. 

Mały Konkurs Recytatorski organizowany będzie do etapu rejonowego (powiatowego) wraz   
z Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim. Jest jego częścią składową i prowadzony jest  do 
stopnia wojewódzkiego. 

 
I 

 
1. konkurs jest imprezą otwartą. 
2. warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału                          

w przeglądzie stopnia najniższego, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru.  
3. zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia                  

( załącznik ) w Bibliotece i Centrum Kultury do 13 marca 2023 roku ( poniedziałek ).                        
( karta musi być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami ) 

 

 
UWAGA: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą przyjmowane przez 
organizatora szczebla wojewódzkiego. 

 
4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów.  
a) środowiskowe – w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych,  
b) przeglądy dzielnicowe dla miasta Szczecina, gminne dla uczestników z terenu 

województwa zachodniopomorskiego, 
c) przeglądy powiatowe i miejski dla Szczecina, 
d) przegląd wojewódzki.  

 
5. Organizator eliminacji szczebla najniższego ma obowiązek przekazania instruktorom               

i osobom zainteresowanym wzór karty zgłoszenia a także sprawdzenia prawidłowości 
jej wypełnienia. 
Obowiązujący wzór karty zgłoszenia do Małego Konkursu Recytatorskiego                      
– załącznik Nr 1. 

 
6. Organizator przeglądu powiatowego lub dzielnicowego określa maksymalną ilość 

wykonawców zakwalifikowanych z eliminacji środowiskowych, gminnych                        
i miejsko-gminnych. 
Z przeglądów dzielnicowych do miejskiego Komisja kwalifikuje taką ilość wykonawców, 
jaką określi organizator przeglądu miejskiego.  
Do przeglądu wojewódzkiego Komisja szczebla powiatowego kwalifikuje łącznie       
do 3 osób (bez względu na kategorie), a ze szczebla miejskiego do 3 osób z każdej 
kategorii.  

     
7. Repertuar zgłoszony na karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w dalszych 

eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.  
 
 



II 

1.  Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych: 

kat. I - uczniowie klas I – III 
kat. II - uczniowie klas IV – VI 
kat. III – uczniowie klas VII – VIII  

 
2. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze dla recytatorów klas I – III, oraz wiersz  
    I prozę dla recytatorów od klasy IV wzwyż. 
     Łączny czas wykonywania repertuaru nie może przekraczać 5 minut – klasy I-VI  
    i 7 minut – klasy VII - VIII 
 

Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie , co jest równoczesne               
z dyskwalifikacją uczestnika. 

III 

1. Do oceny prezentacji konkursowych organizator powoła komisję 

2. Komisja konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych                
  uczestnika oraz wieku), 
- interpretacja utworów, 
- kultura słowa, dykcja 
- ogólny wyraz artystyczny. 
 
3. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji –        
      wszystkich uczestników przeglądu. 
4. Ostateczny werdykt ustalony jest w drodze wspólnej dyskusji Komisji. 
5. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu. 
6. Zwycięzcy konkursu przechodzą do dalszego etapu na szczeblu powiatowym w Centrum  
    Kultury w Chojnie ( Plac Konstytucji 3 Maja, 74 – 500 Chojna ) dnia 22.04.2023 roku  
                            
 

 

 

 

 

 

 

 


