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                                                   Założenia regulaminowe                                                                                             

KATEGORIA - RECYTACJE POEZJI I PROZY 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach (rejonowym i finałowym)  

           Eliminacje rejonowe:  

 17 października 2022 r. (poniedziałek),  godz. 9.00 - w MBP w Świeciu, ul. Sienkiewicza 4, 

w ramach XIII Powiatowego Konkursu „Poeci z Kociewia” (uczestnicy z powiatu 

świeckiego) 

  18 października 2022 r. (wtorek), godz.9.00 w OPP w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 26  (uczestnicy z powiatu starogardzkiego) 

 19 października 2022 r. (środa), godz. 9.00 w MBP w Tczewie – ul. Jarosława 
Dąbrowskiego 6  (uczestnicy z powiatu tczewskiego) 

Etap finałowy: 

 26 października 2022 r. (środa), godz. 9.00 w MBP  w Tczewie – ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 6, dla zwycięzców wyłonionych podczas eliminacji rejonowych                         

w Tczewie i Starogardzie Gdańskim oraz XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

„Poeci z Kociewia” w Świeciu. 

2.   Zgłoszenie na konkurs recytatorski należy przesłać do 7 października 2022 r. pocztą lub 

elektronicznie: 

 uczestnicy z powiatu tczewskiego – do MBP w Tczewie, ul. Tadeusza Kościuszki 2 lub do 

p. Natalii Szarek, e-mail: n.szarek@biblioteka.tczew.pl tel. 572 779 196,  

 uczestnicy z powiatu starogardzkiego do OPP,  83-200 Starogard Gdański, ul. gen.                               

Wł. Sikorskiego 26 lub do p. Anny Zwiernik e-mail: aniazwiernik@op.pl tel. 724-682-609.  

3.   Placówka typuje maksymalnie 3 uczestników do następujących grup wiekowych:  

 dzieci przedszkolne i uczniowie klas 0 

 uczniowie szkół podstawowych klas I–III 

 uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 

 uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych i placówki kulturalno-oświatowe 

(uczestnicy z tych placówek przyporządkowani są do poszczególnych kategorii 

wiekowych) 

4. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden wiersz lub fragment wybranej 

przez siebie prozy. Wyboru wiersza i utworu można dokonać wyłącznie spośród 

kociewskich twórców. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 
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5. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik A do Regulaminu Festiwalu Twórczości 

Kociewskiej. 

6. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 egzemplarze recytowanego tekstu w wersji 

papierowej lub na nośniku CD (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika                        

i opiekuna, jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat. 

7. Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru (dostosowany do możliwości uczestnika), z możliwością 

dokonywania stylizacji gwarowej,  

 interpretacja tekstu,  

 kultura słowa (dykcja, emisja głosu – tempo recytacji, intonacja, akcentowanie),  

 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 


