
KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLI  

organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” 
 

Regulamin: 

 

1. Cele konkursu: 

 rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją, 

 upowszechnienie kultury żywego słowa, 

 rozwijanie zdolności recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie, 

 wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci, 

 popularyzowanie literatury dziecięcej. 

2. Warunki uczestnictwa: 

W konkursie uczestniczą dzieci w wieku od 3-4 lata do 5-6 lat z mokotowskich przedszkoli.  

a.  Przedszkole może zgłosić po jednym uczestniku z każdej grupy przedszkolnej. 

 Ilość zgłoszonych uczestników nie może przekraczać ilości grup w przedszkolu. 

b. Uczestników konkursu należy wyłonić podczas eliminacji wewnętrznych, dokonanych w 

macierzystej placówce.  

c. Konkurs ma formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego przez uczestnika 

wiersza/utworu. Uczestnik występuje INDYWIDUALNIE. 

PREZENTACJA UTWORU JEST NAGRYWANA NA NOŚNIKACH CYFROWYCH W 

TECHNICE VIDEO W WARUNKACH DOMOWYCH LUB W PRZEDSZKOLU. 

d. Zgłoszenia do konkursu I PREZENTACJĘ CYFROWĄ należy przesłać do organizatora 

konkursu wraz z wypełnioną drukowanymi literami kartą zgłoszenia (załącznik nr 3) na adres 

Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów” ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa lub elektronicznie 

na adres mailowy: mdkmok@edu.um.warszawa.pl  w terminie do 15 kwietnia 2022 r.  

e. Oceny prezentacji dokona niezależne, powołane przez organizatora jury uwzględniając: stopień 

opanowania pamięciowego tekstu, interpretację, poprawne i płynne deklamowanie /modulacja 

głosu, dykcja/, wyraz artystyczny – uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, ogólne wrażenie 

artystyczne. Stroje i rekwizyty nie podlegają ocenie jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

poprzez podsumowanie wyników jury  

i spisanie protokołu. 

3.  Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.  

4.  W uzasadnionych przypadkach Jury posiada prawo do innego podziału nagród. 

5.  O wszelkich sprawach, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy, do nich 

też należy ostateczna jego interpretacja.  

6.  Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 

niniejszego regulaminu. 

 

Informacja o wynikach ukarze się na stronie www.mdk-mokotow.pl 

Organizator:  

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MOKOTÓW” 

02-595 Warszawa, ul. Puławska 97   

Oddział, 02-644 Warszawa, ul. Odyńca 57 

tel. 22-845 51 21, 22-845 17 04, e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl 
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