
XXXVI KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI 
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO  

Finał – Siedlce, 11 czerwca 2019 r. 

 
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach 
zapraszają uczniów szkół podstawowych 

do udziału w konkursie 
 

REGULAMIN 
 

 Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych: 
 

 uczniowie klas I - III szkół podstawowych 
 uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych 

(klasy siódme i ósme będą uwzględnione w konkursie od przyszłego roku) 
 

 Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory 
powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 
5 minut. 

 Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację    
utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o  ile służy wzbogaceniu wypowiedzi 
artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.  

 Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.  
 Konkurs przebiega w 4 etapach: 
 ELIMINACJE SZKOLNE – do 10 maja 2019 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w  każdej 

grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich.  
 ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE – 20 maja 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach 

(od godz. 9.00). Placówka typuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału 
w eliminacjach powiatowych. 

 ELIMINACJE POWIATOWE – odbędą się 27 i 28 maja 2019 r. od godz. 10:00 w Domu Pracy Twórczej 
„Reymontówka” w Chlewiskach. 
27 maja (poniedziałek) – wystąpią uczniowie klas I – III (I grupa wiekowa) 
28 maja (wtorek) – wystąpią uczniowie klas IV – VI (II grupa wiekowa) 
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KART UCZESTNIKÓW I PRZESŁANIE ICH WRAZ Z 
ZAŁĄCZNIKAMI (ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH) W NIEPRZEKRACZALNYM 
TERMINIE DO 17 MAJA 2019 r. na adres:  
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. PARKOWA 9, 08-140 MORDY 
Jury  wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale.  

 FINAŁ – 11 czerwca 2019 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900 MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE  ul. 
Sienkiewicza 63 i Sala Biała ul. Pułaskiego 6. 

Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorom prawa do nieodpłatnego 
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik Nr 1 i Nr 2) 
   

Wszelkich informacji dotyczących eliminacji miejsko-gminnych udziela Beata Prokurat  
Tel. 25 641-54-42 

e-mail: kultura@mgokmordy.pl lub: osrodekkultury@poczta.onet.pl  
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