
XXXVII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

zaprasza uczniów szkół podstawowych z miasta Siedlce
do udziału w konkursie

 REGULAMIN

           Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych      :

  uczniowie klas I - III szkół podstawowych
  uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
 uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych

 Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory   
       powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć  5 minut.

 Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację    
       utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

 Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi 
       artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.

 Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora. Wszyscy uczestnicy Eliminacji
Miejskich i Finału otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

 Konkurs przebiega w 3 etapach:

ELIMINACJE SZKOLNE  do 14 maja  on-line lub tradycyjnie dla klas I-III (decyzje podejmują placówki
oświatowe);
 Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach miejskich. 

Prezentacje laureatów w formie nagrania należy przesłać przy pomocy platformy Wetransfer 
na adres mailowy: makuszynski21@gmail.com. Elektroniczna karta zgłoszenia i  załączniki 
RODO dostępne sa na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl  (w zakładce XXXVII Konkurs 
Recytatorski dla Dzieci im. K. Makuszyńskiego). 
Filmy do oceny mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich, jak       
i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku. Filmy muszą spełniać następujące, 
minimalne warunki techniczne:  
* dopuszczalne formaty pliku: mp4, avi, mov;
* rozdzielczość wideo: optymalnie 1920x1080 pikseli, minimum 1280x720 pikseli;



* pozioma orientacja obrazu;
* niedopuszczalne są ingerencje w nagranie w postprodukcji: montaż, edycja obrazu, edycja 
dźwięku, zmiana podkładu muzycznego;
* dźwięk i obraz w nagraniu powinien być możliwie najlepszy, bez zniekształceń, wyraźny, bez 
szumów, trzasków i pobocznych rozmów;
* maksymalny rozmiar pliku – 2GB;
* nagranie musi rozpoczynać się zapowiedzią z imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz nazwą 
placówki oświatowej.

    ELIMINACJE MIEJSKIE – do dnia 21 maja 2021 r. Jury po obejrzeniu nagrań wytypuje 3 laureatów 
w każdej kategorii wiekowej do udziału w finale. Protokół pojawi się na stronie MOK.

 
     FINAŁ – 15 czerwca 2021 r. od godz. 900  w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach,  Sala Biała MOK   

(ul. Pułaskiego 6), sala widowiskowa „Podlasie” MOK (ul. Sienkiewicza 63).

Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego 
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik Nr 1 i Nr 2)

  
Informacji udziela  w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach:
Małgorzata Czeredys -Bryńczak  
tel. 794 31 01   
e-mail:makuszynski21@gmail.com


