
 

REGULAMIN POWIATOWEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„ MILUSIŃSCY WIERSZEM MÓWIĄ” 

 

 

Organizator konkursu: 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie ul. Powstańców Śląskich 1, 42-500 
Będzin 
 
Koordynator konkursu: 
 

Mirosława Toll- Wnentrzak – nauczyciel PMDK 
 
Cele konkursu: 

• popularyzowanie poezji dziecięcej, 

• rozwijanie zdolności recytatorskich, 

• zainteresowanie dziecięcą poezją 

• zachęcanie do występów na scenie, 

• prezentacja umiejętności dzieci, 

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
 
Warunki uczestnictwa: 
 

• w konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze wszystkich przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych z terenu powiatu będzińskiego  w wieku 3-6 lat. 

• tematyka prezentowanych utworów jest dowolna 

• każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie 6 dzieci (3-6 lat), 
wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych. 

• zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 
13.05.2022r  osobiście lub drogą mailową na adres pmdk@pmdk.bedzin.pl. Karta 
zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

• konkurs odbędzie się  20.05.2022 o godz. 10.00 w sali  teatralnej PMDK w 
Będzinie. 

• uczestnicy konkursu przebywają pod opieką nauczycieli lub  rodziców/ 
opiekunów prawnych 

 
Jury: 

• komisję konkursową powołuje Organizator. 

• decyzje Jury są niepodważalne. 
 
Kryteria oceny: 

• recytacje będą oceniane przez Jury w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 
latki, 5-6 latki 



• recytację ocenia Komisja stosując punktację 1-5 punktów 

•  na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy: 
                             - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 
                             - interpretacja, 
                             - ogólny wyraz artystyczny na scenie (mile widziany ruch sceniczny, 
stroje i           rekwizyty). 
 
Nagrody: 

• spośród uczestników konkursu, w każdej kategorii wiekowej zostanie 
wyłonionych 3 laureatów. 

• wszyscy uczestnicy konkursu za udział otrzymają dyplomy – podziękowania. 

• laureaci wyłonieni przez Jury otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

• ogłoszenie wyników  nastąpi w terminie do 27 maja 2022r. O uroczystym 
wręczeniu nagród Organizator poinformuje placówkę telefonicznie. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim i życzymy 
powodzenia 
 
ORGANIZATOR 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie 

               ul. Powstańców Śląskich 1 
               42-500 Będzin 
               tel. 32 762 12 69 
                email  pmdk@pmdk.bedzin.pl 
 

 

załącznik nr 1. KARTA ZGŁOSZENIA 

załącznik nr 2 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I OCHRONIE DANYCH 

OSOBOWYCH 


