
41. KONKURS RECYTATORSKI WARSZAWSKA SYRENKA 

ELIMINACJE GMINNE – GMINA NIEPORĘT 
 

1. Organizatorem eliminacji gminnych jest Mazowiecki Instytut Kultury oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Nieporęcie. 

2. Eliminacje odbędą się 20 marca 2018 r. (wtorek), o godzinie 10.00. W Gminnym Ośrodku 

Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a. 

3. Zgłoszenia do etapu gminnego należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury osobiście lub 

drogą elektroniczną na adres: kultura_nieporet@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 

marca 2018 r., do godziny 15.00. Zgłoszenie powinno zawierać: dane jednostki delegującej, 

imię i nazwisko uczestnika, autora i tytuł utworu.  

4. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe 

- szkoły podstawowe: klasy 0 – III (od 6-ciu lat),   

- klasy IV – VI  

- klasy VII i gimnazja  

5. Do etapu gminnego szkoła podstawowe zgłaszają 

z klas 0 – III (od 6-ciu lat) – 4 uczestników, z klas IV – VI – 3 uczestników, z klas 7 - 1 uczestnik 

z gimnazjum – 2 uczestników. 

6. Repertuar:  

klasy 0 – III – jeden utwór (wiersz lub fragment prozy).  

Czas indywidualnej prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty. 

pozostali – dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy).  

Czas indywidualnej prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. 

7. Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika). W przypadku 

wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dotyczy klas IV-VII i gimnazjum) 

8. Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej i nie 

prezentowanie utworów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych. 

9. Ta sama forma repertuaru obowiązuje na wszystkich etapach konkursu. 

10. Uczestnicy eliminacji gminnych zostaną powiadomieni o ich wynikach po zakończeniu 

eliminacji tj. 20 marca 2018 r.  

11. Do etapu powiatowego zostają zakwalifikowani laureaci pierwszego i drugiego miejsca etapu 

gminnego z każdej kategorii wiekowej. Uczestników do następnego etapu zgłasza Gminny 

Ośrodek Kultury w Nieporęcie. Eliminacje powiatowe odbędą się 27 marca 2017 r., w 

godzinach 10.00-12.00,  w sali widowiskowej  ratusza w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.  

12. Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs na koszt własny. 

13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

wykorzystanie wizerunku, utrwalonego na nośnikach foto, audio, video przez Organizatora 

Konkursu w celach promocyjnych i reklamowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 pozycja 926 z póź. zm). 
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