
   
 

 

REGULAMIN 

XIII Powiatowego Turnieju Recytatorskiego 

„Emocje zakute w słowa – Tragedia sztokholmska” 

(Wiersze Wisławy Szymborskiej) 

 
§ 1. Cele konkursu 

 

1. Zainteresowanie uczniów twórczością poetycką. 

2. Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego oraz upowszechnianie żywego słowa 

wśród dzieci i młodzieży. 

3. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

4. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów. 

5. Upowszechnianie kultury języka polskiego. 

 
§ 2. Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorami konkursu   są   Miejska   Biblioteka   Publiczna   im. Adama   Próchnika w Piotrkowie 

Trybunalskim, Starostwo Powiatu Piotrkowskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział 

w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 

Agnieszka Kitowska, 

tel. 44 681-40-60, wew. 24; 502 419 380 

e-mail: animacja@biblioteka.piotrkow.pl 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz terminów, które mogą być 

spowodowane sytuacją epidemiczną w Polsce. 

 
§ 3. Założenia organizacyjne 

 

1. Organizatorami konkursu   są   Miejska   Biblioteka   Publiczna   im. Adama   Próchnika w Piotrkowie 

Trybunalskim, Starostwo Powiatu Piotrkowskiego i Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  

a fundatorami nagród Starostwo Powiatu Piotrkowskiego, Miejska Biblioteka Publiczna 

w Piotrkowie Trybunalskim, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Piotrkowie 

Trybunalskim oraz Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego, według następującego podziału: 

• Szkoły podstawowe – klasy VI-VIII 

• Szkoły ponadpodstawowe 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
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4. Do Turnieju Recytatorskiego mogą zgłaszać się osoby indywidualne lub wytypowane przez instytucje 

(szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby, koła, stowarzyszenia) – nie więcej niż 3 osoby z instytucji. 

• Tematyka Turnieju: twórczość poetycka Wisławy Szymborskiej 

• Warunkiem udziału w Turnieju jest przygotowanie prezentacji odpowiadającej założeniom 

Regulaminu oraz zgodnej z tematem wskazanym przez Organizatorów. 

• Przedstawienie tematu powinno mieć charakter literacki o dowolnej formie wypowiedzi. 

• Repertuar uczestników obejmuje samodzielnie wybrany 1 utwór poetycki  

(w całości lub we fragmencie) o tematyce wskazanej w regulaminie. 

5. Forma prezentacji w kategoriach: recytacja i deklamacja. 

6. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut. 

7. Karta Uczestnika powinna być dokładnie wypełniona i zawierać następujące dane: 

• imię i nazwisko; 

• wiek, szkoła, klasa; 

• tytuł utworu; 

• czas i forma wystąpienia; 

• dokładny adres instytucji zgłaszającej uczestnika lub adres zamieszkania autora pracy  

w przypadku zgłoszenia indywidualnego; 

• adres e-mail oraz numer telefonu; 

• imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela, bibliotekarza wspierającego autora 

merytorycznie. 

 
§ 4. Terminy 

 

1. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie wypełnionej karty uczestnika w siedzibie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Adama Próchnika, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 97-300 Piotrków Trybunalski  

z dopiskiem: Turniej Recytatorski: „Emocje zakute w słowa – Tragedia sztokholmska” pokój  

nr 0.19 albo elektronicznie na adres: animacja@biblioteka.piotrkow.pl, do dnia 04 października 

2021 r. 

2. Przesłuchania zgłoszonych uczestników oraz podsumowanie Turnieju zaplanowano na  

20 października 2021 r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu spowodowaną sytuacją 

epidemiczną w Polsce. Informacje zostaną podane w odrębnym piśmie i umieszczone na stronie 

internetowej Organizatora: www.biblioteka.piotrkow.pl oraz na profilu facebookowym Biblioteki. 

3. Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 

r., Dz.U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.). 

4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na dokumentację fotograficzną oraz filmową 

i późniejsze jej wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

§ 5. Ocena uczestników 

 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny prac uczestników      w dwóch 

kategoriach: szkoły podstawowe (klasy VI-VIII) oraz szkoły ponadpodstawowe. 

2. Jury oceniać będzie: pamięciowe opanowanie utworu, dobór repertuaru, właściwą 

interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. 

3. W sprawach spornych, nie ujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 
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§ 6. Nagrody 

 

1. Jury przyzna nagrody dla najlepszych wykonawców w każdej kategorii. Jury może przyznawać 

także wyróżnienia. 

2. Decyzja Jury jest nieodwołalna i zostaje przedstawiona w formie protokołu. 

 
§ 7. Uwagi 

 

1. Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów dojazdu do Biblioteki. 

2. Organizator nie zapewnia wyżywienia. 

 

 


