
 

 

R E G U L A M I N  
 

XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO DLA NAJMŁODSZYCH 

 „ENTLICZEK – PENTLICZEK 2014” 

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5. 

Konkurs (eliminacje) odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. (piątek) od godz. 9.00. 

CELE KONKURSU: 

1. Upowszechnianie poezji. 

2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego 

słowa wśród dzieci. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać pięciu minut. 

2. Każda  placówka może wytypować maksymalnie po trzy osoby w każdej kategorii.  

3. Eliminacje będą przebiegać w dwóch kategoriach:  

-  dzieci w wieku od 3 do 6 lat  

- dzieci  w wieku od 7 do 9 lat  

4. Uczestnicy przygotowują jeden wiersz do prezentacji. 

5. Konkurs odbywa się w kategorii: recytacja i wywiedzione ze słowa. 

6. W przypadku osób nagrodzonych w latach ubiegłych, niedopuszczalne jest 

prezentowanie tych samych utworów. 

7. Prezentacje odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ulicy 

Grunwaldzkiej 5 w Sali Widowiskowej (II piętro). 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do  

dnia 1 kwietnia 2014 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5, 

 31 - 526 Kraków lub przesłanie faksem : 12 411 67 03 

9. Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

10. Przy ocenie prezentacji Jury będzie uwzględniać: dobór repertuaru, interpretację 

słowa, ogólny wyraz artystyczny. 

11. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury. 

12. Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 411 67 03. 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 XI WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI  
DLA NAJMŁODSZYCH 

„ENTLICZEK-PENTLICZEK 2014” 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Szkoła /klasa – przedszkole / wiek: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Autor – tytuł wiersza: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Kategoria:    

         recytacja  

        wywiedzione ze słowa 

 

Nazwisko opiekuna / nauczyciela przygotowującego uczestnika do konkursu: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Kontakt telefoniczny do szkoły / przedszkola: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres szkoły / przedszkola: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Kraków, … ……………………….. r. 

  


