
REGULAMIN 
 KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI POLSKIEJ  

I TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ 
XXXVIII edycja  

Żelistrzewo 2022 
 
Organizator: 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 
 
Termin i miejsce: 
29 kwietnia (piątek), godz. 9:30 Dom Kultury w Żelistrzewie (ul. Lipowa 17, Żelistrzewo) 
 
Cel: 
- popularyzacja polskiej literatury pięknej 
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej 
- stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji 
- promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów 
- stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze 
 
Założenia programowe: 
 
Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch samodzielnych Turniejów: 
recytatorskiego i poezji śpiewanej: 
 
I. Turniej Recytatorski:  
 
1. uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych: 

a) dzieci  młodsze               I, II, III klasy szkół podstawowych 
b) dzieci starsze                 IV, V, VI klasy szkół podstawowych 
c) młodzież                         VII, VIII klasy szkół podstawowych 
 

2. Repertuar obejmuje dwa utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki i fragment prozy. 
 

II. Turniej Poezji Śpiewanej: 
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe 
2. Repertuar obejmuje 1 utwór poezji śpiewanej  
3. W prezentacji dopuszcza się: 

a) muzykę skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę. 
b) podkład muzyczny- mechaniczny. 
c) wykonanie utworu powszechnie znanego i posiadającego określony kształt 

wykonawczy dopuszcza się jedynie, gdy uczestnik opracuje nową, własną 
interpretację. 

d) wykonanie dodatkowego utworu z własnym tekstem jako drugi utwór 
śpiewany. 
 

łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut 
 



 
Kryteria oceny: 
 
1. Dobór repertuaru: (poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości 

wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy, tematyka utworu 
umożliwiająca zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw i przeżyć. W 
turnieju poezji śpiewanej- walory literackie wybranego utworu.) 

2. Kultura mowy (słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna) 
3. Osobowość wykonawcy. Ogólny wyraz artystyczny. 
 
Zasady uczestnictwa: 
 
1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych gminy  Puck, które 

zadeklarowały uczestnictwo. 
2. Każda szkoła wystawia maksymalnie po dwóch recytatorów w poszczególnej kategorii. 
3. Wszystkie  teksty poetyckie prezentowane w konkursie winny być polskich autorów. 
4. Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej zgłaszać należy indywidualnego wykonawcę 

z towarzyszącym mu akompaniamentem lub zespołem tworzącym akompaniament. 
5. Uczestnicy mają prawo uzyskać od jury uzasadnienie werdyktu ogólnego oraz ocen     

poszczególnych wykonawców. 
 

6. Zgłoszenia należy nadsyłać do 21 kwietnia 2022r. na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i 
Turystyki w Gminie Puck,  ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo z dopiskiem „Konkurs 
Recytatorski”, lub na adres e-mail: kultura@oksitpuck.pl 

 
Nagrody: 
1. Najlepsi recytatorzy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody książkowe 

i dyplomy pamiątkowe.  
 

Sprawy różne: 
1. Uczestnicy przyjeżdżają i powracają na koszt delegującej placówki. 
2. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników konkursu. 
3. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator 

imprezy. 
4. Wszelkich informacji wyjaśnia Instruktor ds. Kultury OKSiT Wiktoria Gaffke, tel. 790 

542 113, email: kultura@okstipuck.pl 
 
 

 


