
XIII MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ 

„POSZUKIWANIA” 

2022  
 

REGULAMIN TURNIEJU 
 
 Organizatorzy: Dąbrowski Dom Kultury, Małopolskie Centrum 
Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury                               
w Brzesku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie,  

 
 Każda placówka oświatowa i kulturalna może z terenu powiatów: 
brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego zgłosić maksymalną liczbę 
uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

- recytacja – 4  
- poezja śpiewana – 2. 
 

1. Turniej zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach artystycznych                  
i 3 grupach wiekowych: 

 
kategorie wiekowe: 
I - szkoły podstawowe, młodsi uczniowie (klasy IV-VI), 
II – szkoły podstawowe - starsi uczniowie (klasy VII-VIII ), 
III - szkoły ponadpodstawowe, 
 
kategorie artystyczne: 
a)  konkurs recytatorski (wszystkie kat. wiekowe),  
b)  poezja śpiewana (kat. wiekowe II i III). 

 
2. Uczestnicy turnieju prezentują teksty literackie, które powstały              
w latach 1914-2022. 
 
3. W kategorii konkursów recytatorskich obowiązuje wykonanie jednego 
utworu poetyckiego oraz jednego prozatorskiego. Łączny czas wykonania 
nie może przekroczyć 7 min. 
W kategorii poezja śpiewana uczestnicy prezentują dwa utwory 
(wykonanie piosenek znanych i posiadających określony kształt 
artystyczny dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową, 
własną interpretację). Korzystanie z podkładu muzycznego jest 
dozwolone. Uczestnicy mogą korzystać również z akompaniamentu innej 
osoby, także opiekuna (oceniany jest jedynie wykonawca piosenki). 
 
 
4. Jury konkursu recytatorskiego dokona oceny według następujących 
kryteriów: 
       - interpretacja utworów, 



       - kultura słowa, 
       - dobór repertuaru (wartość artystyczna), 
       - ogólny wyraz artystyczny. 
 
5. W kategorii poezja śpiewana jury uwzględni także: 
       - zgodność muzyki z charakterem wiersza, 
       - muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, 
       - wartości artystyczne muzyki. 
 
6. Turniej odbędzie się dwuetapowo: 
 
- eliminacje powiatowe: 
17 października 2022 (poniedziałek), godz. 10:00 – Regionalne Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku (sala audytoryjna) 
 
 
- finał międzypowiatowy: 
26 października 2022 (środa), godz. 10:00 - Dąbrowski Dom Kultury. 
 
7. Jury zakwalifikuje do turnieju finałowego laureatów i może dodatkowo 
zaprosić osoby wyróżnione. 
 
8. Organizatorzy zapewniają dla wszystkich dyplomy uczestnictwa, 
poczęstunek, dla laureatów eliminacji i finału nagrody rzeczowe. 
 
9. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją warunków i postanowień 
zawartych w KLAUZULI DOTYCZĄCEJ AUTORSKICH PRAW 
MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH oraz KLAUZULI 
RODO, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 
 
10. Zgłoszenia do eliminacji powiatowych na podanych kartach                    
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2022 na 
podany poniżej adres lub e-mailem (drogą elektroniczną – potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia listem zwrotnym): 
 

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko 

 
e-mail: kultura@mok-brzesko.pl 

 


