
XIX KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY
KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II

Słowo - dar i tajemnica

Konkurs odbywa się w ramach obchodów XXI Dnia Papieskiego 
pod hasłem „Nie lękajcie się!”

Siedlce, 12 października 2021 r., godz. 9.00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

zaprasza uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich 
do udziału w konkursie

 REGULAMIN

           Prezentacje konkursowe przeprowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych      :

 uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych
 uczniowie szkół średnich

 Adresatami konkursu są przede wszystkim recytatorzy z Siedlec, ale dopuszczamy możliwość udziału
recytatorów ze szkół powiatu siedleckiego.

 Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór poetycki lub prozatorski napisany przez Karola Wojtyłę - św.
Jana Pawła II lub utwór poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Można też zaprezentować fragment dłuższego
utworu lub dokonać kompilacji tekstów.  Łączny czas prezentacji  nie może przekroczyć  7 minut.

 W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII-VIII każda placówka może zgłosić trzech uczestników
wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.

 W kategorii szkoły średnie każda placówka może zgłosić trzech uczestników wyłonionych w drodze eliminacji
szkolnych.

 Komisja Konkursowa 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 Konkursowa.

 W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca i nagrody książkowe oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele przygotowujący uczniów podziękowania. 



Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie elektronicznej karty zgłoszenia 
i załączników RODO dostępnych na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl  (w zakładce XIX
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły – „Słowo – dar i tajemnica”)*

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 6 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

*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   


