
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 

42. KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

WARSZAWSKA SYRENKA                            

 
 

1. ORGANIZATORZY  

 Mazowiecki Instytut Kultury – Organizator finału Konkursu  

 Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – Organizator eliminacji dzielnicowych. 

2. Eliminacje dzielnicowe odbędą się w Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie przy ul. Blokowej 1. 

 28 marca 2019  (czwartek) godz. 9:00 klasa 0- I (od 6 lat), godz. 10:30 klasa II, godz. 12:00 klasa III. 

 29 marca 2019  (piątek) godz. 9:00 klasy IV-VI, godz. 11:00 klasy VII, VIII i klasy gimnazjum. 

3. UCZESTNICY KONKURSU  

 Uczniowie szkół podstawowych: klasy 0-III  

                                                                              klasy IV-VI 

                                                                                                                      klasy VII, VIII, gimnazjum. 

4. REPERTUAR  

        Dotyczy wszystkich eliminacji:  

 Klasy 0-III: jeden utwór (wiersz) - tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty! 

 Pozostali: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Czas trwania  prezentacji nie 

może przekroczyć 3  minut! 

 Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie mogą zmieniać repertuaru.  

 Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. 

        Uwagi jurorów kierowane do nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat : 

 Wybór do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej i unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w 

podręcznikach szkolnych.  

 Analiza tekstu wspólnie z recytatorem. 

 Należy zwrócić uwagę na dopasowanie tekstu do płci i wieku dziecka. 

 Jeśli to możliwe dobrze jest zestawiać różne utwory (np. wesoły + poważny), różnicować teksty (wiersz + proza). 

 Postawa podczas recytacji: (ręce – wzdłuż ciała, nogi – mocno osadzone w lekkim rozkroku, oczy spoglądają przed siebie a nie 

błądzą po sali i suficie). 

 Gestykulacja dopuszczalna tylko przy podkreślaniu emocji, a nie jako obrazowanie słowa. 

5. JURY I KRYTERIA OCENY  

 Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów na każdym etapie eliminacji Konkursu.  

 Członkowie jury składają oświadczenia o niezależności względem uczestników ocenianych przez siebie, które jest 

obowiązkowym załącznikiem do protokołu na każdym poziomie eliminacji Konkursu. Brak  oświadczenia jest podstawą do 

unieważnienia eliminacji. 

 Jury ocenia: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny. 

6. ELIMINACJE DZIELNICOWE 

 Do eliminacji dzielnicowych przystępują osoby zgłoszone po eliminacjach szkolnych. 

 Protokoły, oświadczenia jury i karty zgłoszeń laureatów eliminacji szkolnych powinny wpłynąć do Domu Kultury „Zacisze”  do 25 

marca 2019 (poniedziałek). 

 Karty zgłoszeń wypełniamy wyłącznie elektronicznie na stronie  www.zacisze.waw.pl/pl/42warszawskasyrenka 

  PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ ZGŁOSZEŃ FAKSEM.                                                                     

7. Prezentacja uczestników eliminacji dzielnicowych odbędzie się wg listy przygotowanej przez organizatora.  
8. Laureaci eliminacji dzielnicowych zostaną powiadomieni telefonicznie – jeśli będzie w karcie numer telefonu uczestnika lub poprzez 
sekretariat szkoły.  
9. Laureaci i nagrodzeni w eliminacjach dzielnicowych odbiorą nagrody oraz dyplomy podczas 11.Festiwalu Dzieci i Młodzieży 
„Artystyczny Targówek” w Parku Bródnowskim w niedzielę 26 maja 2019 r. 
 
 

 
 
 
   Dodatkowe informacje:  
   Teresa Ewa Ledzińska, edukacja@zacisze.waw.pl,  
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