
Gminny Konkurs Recytatorski 2020 
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65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

 
  

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zaprasza do wzięcia udziału  

w Gminnym Konkursie Recytatorskim. Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, który pobudza 

wrażliwość na piękno poezji oraz odkrywa młode talenty recytatorskie.  

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji. Uczniowie szkół podstawowych 

mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie. Pozostali uczestnicy biorą 

udział także w wyższych etapach rywalizacji. 

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich konkursach  

i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony  

i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony. 

 

Etap gminny konkursu odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku (wtorek)  

o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach.  

 

Eliminacje gminne winny być poprzedzone wstępnymi eliminacjami szkolnymi.  

 

Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów: 

 Turniej recytatorski, 

 Turniej wywiedzione ze słowa, 

 Turniej teatrów jednego aktora, 

 Turniej poezji śpiewanej. 

 

Uczestnicy turnieju recytatorskiego występują w pięciu kategoriach wiekowych (każdą szkołę 

może reprezentować maksymalnie pięciu uczestników w każdej kategorii wiekowej): 

 uczniowie szkół podstawowych klasy I-III, 

 uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, 

 uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII, 

 młodzież szkół ponadpodstawowych, 

 dorośli. 
 

W pozostałych turniejach uczestnicy występują bez podziału na kategorie. 

 

Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, 

czytelne wypełnienie karty zgłoszenia - oddzielnie dla każdego uczestnika, odpowiedniej dla 

turnieju, oświadczenia RODO i dostarczenie jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach przy 

ul. Grodzkiej 1 lub drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: gok@mogilany.pl do dnia 5 marca 

2020 roku (czwartek). Po tym terminie karty nie będą przyjmowane! 

 

Regulamin konkursu można pobrać na stronie GOK-u: www.gok.mogilany.pl lub Towarzystwa 

Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl. 

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Budek  tel. (12) 270–16-12 lub 604-256-083, 

email: gok@mogilany.pl. 

mailto:gok@mogilany.pl
http://www.gok.mogilany.pl/
http://www.tkt.art.pl/
mailto:gok@mogilany.pl

