
REGULAMIN KONKURSU 
XXXIV Regionalne Spotkania Recytatorskie  „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży szkolnej 

 
ETAP GMINNY 
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury w Porębie 
PARTNER: Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie 
 
Spotkania mają charakter konkursowy.  
 
I. CELE SPOTKAŃ: 
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką mówienia scenicznego/recytacji. 
2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej. 
3. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń uczestnikom i ich opiekunom. 
 
II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Uczestnikami spotkań są uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu miasta Poręba. 
2. Uczestnicy występują w czterech kategoriach wiekowych: 
 
0. Kategoria przedszkole 
I. Klasy I – III 
II. Klasy IV – VI 
III. Klasy VII – VIII 
 
3. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy o tematyce dowolnej.  
W kategorii 0 - przedszkole jeden wiersz, w I grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy drugim utworem 
poetyckim. 
Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 6 minut. 
Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika. 
 
III. ZASADY ORGANIZACYJNE: 
1. W Spotkaniach biorą udział dzieci i uczniowie z terenu miasta Poręba. 
2. Organizatorem etapu gminnego jest Miejski Ośrodek Kultury w Porębie. 
3. Organizator powołuje komisje Jury, która wyłoni maksymalnie 9 laureatów do etapu powiatowego (do 3 w 
danej kategorii wiekowej, oprócz kategorii przedszkole). Przewiduje się możliwość wytypowania do udziału w 
eliminacjach powiatowych większej liczby wykonawców na korzyść danej grupy wiekowej, gdy uczestnicy z 
pozostałych grup nie spełnią ustalonych przez komisję artystyczną wymogów, jednak nie więcej niż dziewięciu 
łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych. 
4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Porębie. 
5. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie,  
ul. Mickiewicza 2 lub przesłać skan na adres biuro@mokporeba.pl do dnia 24 marca 2023 r. 
6. Powołana przez Organizatora komisja Jury dokona oceny prezentacji uczestników według m. in. 
następujących kryteriów: 
- dobór repertuaru, 
- interpretacja utworów, 
- kultura słowa, 
- ogólny wyraz artystyczny. 
Zachęcamy uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów współczesnych polskich autorów 
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jednocześnie prosimy o niepowielanie repertuaru z ubiegłych lat. 
7. W kategorii 0 – przedszkole, Jury wytypuje laureatów na poziomie gminnym, którzy zostaną nagrodzeni.  
 
 
 
 
 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PORĘBIE 
KONTAKT: tel. 32 67 71 073, mail: biuro@mokporeba.pl 
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