
 
 

ORGANIZATORZY: 

Młodzieżowy Dom Kultury 

im. W. Broniewskiego w Kaliszu 

Miejska Biblioteka Publiczna 

im. A. Asnyka w Kaliszu 

 

CELE: 

 Uwrażliwienie na piękno literatury 

polskiej

 Popularyzacja poezji wśród dzieci

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 W konkursie mogą brać udział 

uczniowie ze szkół podstawowych 

kl. O-3 i 4-8 (dwie kategorie!)

 Konkurs będzie się składał z dwóch 

spotkań eliminacyjnych oraz finału.
 

I eliminacje – 

19.11.2021 (piątek) godz.13.00 kl. 4-8 

20.11.2021 (sobota) godz.10.00 kl. 0-3 

II eliminacje – 
11.02.2022 (piątek) godz.13.00 kl. 4-8 

12.02.2020 (sobota) godz.10.00 kl. 0-3 

 

Finał – 23.04.2022 (sobota) godz. 10.00 

 

 
 Uwaga! Ilość recytatorów z danej szkoły 

do 12 osób w każdej kategorii wiekowej 

na każde eliminacje.

 Uczestnicy przygotowują dwa wiersze, 

których prezentacja nie może przekraczać 

5 minut.

 W kategorii klas 4-8 można przygotować 

fragment prozy.

 Uczestnik podczas eliminacji prezentuje 

jeden wiersz z zastrzeżeniem, że jury 

może poprosić o prezentację także 

drugiego utworu.

 Finaliści przygotowują jeden nowy wiersz 

nieprezentowany w eliminacjach.

 Osoby nagrodzone w pierwszych lub 

drugich eliminacjach są automatycznie 

uczestnikami finału konkursu

 Jury powołane przez organizatorów 

oceniać będzie:

 dobór repertuaru 

 kulturę słowa 

 dykcję 

 ogólny wyraz artystyczny 

 Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

 Finaliści otrzymają zaproszenie pisemne 

na finał konkursu na adres szkoły

 
 Warunkiem udziału w konkursie jest 

dostarczenie karty zgłoszenia min. 7 dni 

przed podanym terminem eliminacji na  

adres:

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Teatralna 3 

62-800 Kalisz 

lub e-mail: 

magdalena.zarnecka@mdk.kalisz.pl 

 

 Karta powinna zawierać zgodę 

rodziców/opiekunów na udział dziecka 

w konkursie oraz przetwarzanie i 

publikowanie przez Organizatora 

danych osobowych i wizerunku 

zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. 

U.2018 poz. 1000 

 Kolejność oraz godzina występu 

zostanie opublikowana na stronie 2 dni 

przed konkursem. 

 Sprawy sporne rozstrzyga organizator 

w porozumieniu z jury. 

 
Pełna informacja o konkursie, terminach oraz wyciągi 

z protokołów będą dostępne na stronie: 

www.mdk.kalisz.pl 

Konkurs Recytatorski ZABAWA Z POEZJĄ 
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