
 

 

REGULAMIN 

40.  MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

(eliminacje do 43 Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka) 

 

 

Konkurs odbędzie się 20 marca o  godz. 10.00 

 

w Sochaczewskim Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83 
 

I. ORGANIZATORZY 

 

 Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83 

 Mazowiecki Instytut Kultury  – Organizator finału Konkursu 

 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

  Uczniowie szkół podstawowych:  klasy 0 – III  

          klasy IV – VI    

                         klasy VII – VIII  

 

z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego 

 

III. REPERTUAR 

 

1. 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. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut! 

 Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które 

zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach   literackich. 

 Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. 

 Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. 

 

2. Dotyczy eliminacji finałowych: 

 

     Podczas finału w Warszawie wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez 

uczestnika). W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas 

IV-VI, VII-VIII). 

  

IV. KRYTERIA OCENY 

 

 Jury ocenia: 

 dobór repertuaru 

 interpretacja utworu 

 kultura mowy 

 ogólny wyraz artystyczny 

 



 

 

V. NAGRODY 

 

      Organizator Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy uczestnictwa dla 

wszystkich wykonawców. 

 

 

 

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

        Finał 43. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka 

odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 

   w dniach 18 i 19 kwietnia 2020 r. 

 

Koncert Laureatów 43. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka 

odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 

         w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

Komisje powiatowe i stołeczne kwalifikują do Finału: 

  1 recytatora (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 100 osób; 

  2 recytatorów (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników przekroczyła 100 osób. 

 

 

 

 

 

UWAGI 

 

Po eliminacjach środowiskowych w Państwa placówce prosimy o wybranie 4 najlepszych 

recytatorów z każdej kategorii wiekowej i skierować na kolejny szczebel eliminacji do 

Sochaczewskiego Centrum Kultury. Karty zgłoszeń należy wypełnić i złożyć w sekretariacie SCK 

ul. 15 Sierpnia 83  do dnia 13.03.2020 r. 

 


