
REGULAMIN 
 

XXX Tomaszowski Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe. 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim.  
 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch turniejach: 

a) Turniej Recytatorski  

- obowiązują dwa dowolne utwory w całości lub fragmentach (dwa 

wiersze lub wiersz i fragment prozy) - czas prezentacji do 7 minut 

 b) Turniej „Wywiedzione ze słowa” 

- repertuar i forma wypowiedzi są dowolne (np. monolog, collage 

tekstów, łączenie słowa z dźwiękiem, ruchem i rekwizytem) 

- czas prezentacji do 10 minut 

W ramach edycji jubileuszowej organizatorzy zaplanowali spotkanie  

z Gościem Specjalnym p. prof. Joanną Papuzińską. Za interpretację 

dodatkowego utworu (wiersz lub proza) autorstwa Joanny Papuzińskiej 

przewidziana jest nagroda specjalna.  
 

3.  XXX Tomaszowski Mały Konkurs Recytatorski odbywać się będzie             

z podziałem na kategorie wiekowe: 
  

6 maja godz. 10.00 (czwartek)  - klasy I – III 

  6 maja godz. 14.00 (czwartek)  - klasy gimnazjalne 

  7 maja godz. 10.00 (piątek)  - klasy IV – VI 

 7 maja godz. 15.00 (piątek)  – spotkanie z Gościem Specjalnym 

edycji jubileuszowej p. prof. Joanną Papuzińską. Bezpośrednio po 

spotkaniu ogłoszenie werdyktu dla klas I – III i klas IV – VI. 
 

4.  Do XXX Małego Konkursu Recytatorskiego szkoła typuje po 1 osobie           

w każdej kategorii wiekowej, w turnieju recytatorskim i „wywiedzione ze 

słowa” wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. 
 

5.  Zgłoszenie uczestników odbywa się poprzez złożenie kart uczestnictwa    

w sekretariacie organizatora konkursu osobiście, pocztą, faksem lub drogą 

mailową do dnia 28 kwietnia 2010 roku na adres: 

   Miejski Ośrodek Kultury  

  ul. Browarna 7 

 97-200 Tomaszów Maz.  tel.  0 44 724 42 93  

fax.  0 44 724 53 23 

     e-mail: mok_tm@wp.pl 

 Karty można pobrać ze strony:  www.mok-tm.pl   

 

mailto:mok_tm@wp.pl
http://www.mok-tm.pl/


6.   W sprawach dotyczących konkursu prosimy kontaktować się 

z p. Anną Myszewską i p. Magdaleną Majdą- Goździk. 
 

7. Do oceny prezentacji konkursowych zostanie powołane jury, w skład 

którego wejdą fachowcy z zakresu recytacji, kultury słowa, literatury       

i teatru. 
 

8. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika 

- interpretacja utworu 

- kultura słowa 

- ogólny wyraz artystyczny 
 

9. Werdykt ustalony w drodze wspólnej dyskusji sędziów będzie ostateczny 

i niepodważalny. 
 

10. Laureaci XXX Tomaszowskiego Małego Konkursu Recytatorskiego 

otrzymają nagrody książkowe.  

Laureaci w kategorii szkół podstawowych zakwalifikowani zostaną do 

udziału w Konkursie Finałowym, który odbędzie się 21 - 23 maja 2010 roku        

w Starachowickim Centrum Kultury    

ul. Radomska 21,  

27-200 Starachowice.  
  

Uczestnictwo laureatów w Konkursie Finałowym jest dobrowolne                

a warunkiem jest wpłata akredytacyjna:  

- za pobyt uczestnika - 80 zł. 

    - za pobyt opiekuna - 100 zł. 

- uczestników nie korzystających ze świadczeń bytowych 

(noclegi, wyżywienie) obowiązuje wpłata wpisowego  

w wysokości 30 zł.  

 Wpłaty należy dokonać na konto: 

   Starachowickie Centrum Kultury 

   ING Bank Śląski o/Starachowice 

   nr 34 1050 1432 1000 0005 0040 4033 

   z dopiskiem „Festiwal Słowa” 

Opłata akredytacyjna pokrywa w części koszty zakwaterowania                 

i wyżywienia oraz imprez towarzyszących. Uczestnikowi może 

towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła (instruktor lub opiekun). 

 

 › Serdecznie zapraszamy ‹ 


