
REGULAMIN 

66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

eliminacje gminne 

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski skierowany jest do uczniów VII, VIII klas szkół 

podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych.  MGOK w Głogówku 

zaprasza wszystkie wymienione grupy do udziału w etapie gminnym konkursu.  Zwycięzcy tego 

etapu  zakwalifikują się do etapu rejonowego. O ilości zakwalifikowanych uczestników do etapu 

rejonowego zadecyduje komisja konkursu gminnego.        

Na eliminacje wojewódzkie kwalifikują się tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych  

oraz dorośli. Konkurs przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów: 

A. TURNIEJ RECYTATORSKI 
 

1. Uczestnicy występują w trzech kategoriach: 
-  uczniowie VII, VIII klas szkół podstawowych 

-  młodzieży szkół ponadpodstawowych  

              - dorośli 
2. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 
- dwa utwory poetyckie, 
- jeden prozy. 
 

Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory: prozę oraz dowolnie wybrany utwór 
poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 min. 
 

B. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 
 
1.  Uczestnicy występują w trzech kategoriach: 

-  uczniowie  VII, VIII klas szkół podstawowych 

              - młodzieży szkół ponadpodstawowych 
              - dorośli 

 
Uczestnicy przygotowują program w oparciu o dowolne materiały literackie. Łączny 

czas wykonania nie może przekroczyć 30 min. 

C. TURNIEJ  POEZJI  ŚPIEWANEJ 

1.  Uczestnicy występują w trzech kategoriach: 
            -  uczniowie  VII, VIII klas szkół podstawowych 

            -   młodzieży szkół ponadpodstawowych  

            -   dorośli 

2. Wykonawca jest solistą. 



3. Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane, jeden utwór recytowany. 

4. W odniesieniu do repertuaru  obowiązują następujące zasady: 

- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach  

lub prasie literackiej, 

- uczestnicy mogą wykonywać trzeci utwór z tekstem własnym 

- do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany  

i ewentualnie jako trzeci śpiewany z tekstem własnym (do przeglądów 

wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest 

obowiązkowa). Łączny czas ich wykonywania nie może przekroczyć 10 min. 

5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny  

(do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback). 

6. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy  

dopuszczane są tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową, własną interpretację. 
 

D. WYWIEDZIONE  ZE  SŁOWA 

1. Uczestnicy występują w trzech kategoriach:                                                                                                   

-     uczniowie  VII, VIII klas szkół podstawowych 

-     młodzieży szkół ponadpodstawowych 
-     dorośli 
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collaqe 

tekstów) 

3. Dowolna forma prezentacji (np. teatrów jednego wiersza, łączenie słowa mówionego 

ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) 

4. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZANIA PŁYT CD: 

− PŁYTA POWINNA BYĆ NAGRANA W FORMACIE AUDIO CD 

− NA PŁYCIE POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO UTWÓR/PODKŁAD,  
KTÓRY JEST WYKONYWANY PRZEZ DANEGO WYKONAWCĘ/ZESPÓŁ 
− PŁYTA POWINNA BYĆ OPISANA (WYKONAWCA, NUMER TRACKU, TYTUŁ, 
KOLEJNOŚĆ) 
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, etap gminny będzie 

przeprowadzony on-line.  Prosimy o przesłanie nagrań recytatorów w poszczególnych 

kategoriach  

na maila: mgok@glogowek.pl  wraz z wypełnioną drukowanymi literami kartą 

uczestnika lub dostarczenie osobiście płyty z nagraniem i kartą zgłoszenia  

do dnia 14.04.2021 r.  

Wyniki etapu gminnego będą podane na stronie internetowej MGOK  
w Głogówku  w dniu 21.04.2021 r.    
 


