
DZIELNICOWY DOM KULTURY
W DĄBRÓWCE WIELKIEJ 

ul. Szymanowskiego 2b
41 – 948 Piekary Śląskie

tel.: 32 383 03 30

VI KONKURS RECYTATORSKI DLA SENIORÓW

„Wszystko jest poezją, każdy jest poetą...”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich – Dąbrówce Wielkiej.

Termin:

19.03.2020 r. godz. 10.00

Miejsce:

Dzielnicowy Dom Kultury w Dąbrówce Wielkiej

ul. Szymanowskiego 2b

41 – 948 Piekary Śląskie

Cele konkursu:

 popularyzowanie literatury pięknej,

 aktywizowanie seniorów oraz zachęcanie do czynnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym 

miasta,

 upowszechnianie kultury żywego słowa,

 rozwijanie zdolności twórczej, wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Kategorie konkursowe:

I POEZJA

II PROZA/DRAMAT

W każdej kategorii można przedstawić jeden rodzaj utworu:

- utwory napisane samodzielnie,

- utwory polskiego lub światowego kanonu literackiego.

UWAGA: dopuszcza się recytowanie wiersza/utworu itp. wraz z podkładem muzycznym.

Wystąpienie nie może przekraczać 5 minut. Czas recytacji będzie skrupulatnie sprawdzany.



Kryteria oceny:

Jury złożone z 3 osób oceniać będzie wg kryteriów:

• staranność wykonania (dykcja, interpretacja głosowa, kultura słowa, tempo, pauza),

• stopień opanowania pamięciowego,

• ogólna prezentacja oraz wyraz artystyczny.

Każdy z członków jury może przyznać 2 dodatkowe punkty za szczególne wrażenie estetyczne.

Warunki uczestnictwa:

Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić w formie pisemnej. Zgłoszenie stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przekazać do 9 marca:

• osobiście w placówce DDK,

lub

• wysłać na adres:

DZIELNICOWY DOM KULTURY 

UL. SZYMANOWSKIEGO 2B

41 – 948 PIEKARY ŚLĄSKIE

lub

• przesłać na adres e-mail: instruktorzy@ddkpiekary.com.pl  wpisując w tytule: KONKURS 

RECYTATORSKI DLA SENIORÓW.

Postanowienia końcowe:

✗ O przyznaniu wyróżnień i nagród decyduje jury powołane przez organiztorów. Decyzja jury jest 

nieodwołalna. 

✗ Dopuszczalne jest czytanie tekstu, jednakże wtedy nie będzie punktowany stopień opanowania 

pamięciowego.

✗ Uczestnicy zgłaszający się do konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich

danych  osobowych  jak  i  na  bezpłatną  publikację  wizerunku.  Zgodnie  z  rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o

ochronie danych).

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

mailto:instruktorzy@ddkpiekary.com.pl

