
REGULAMIN ETAPU POWIATOWEGO 43. KONKURSU RECYTATORSKIEGO „WARSZAWSKA 

SYRENKA”  

1. Organizatorem etapu powiatowego 43. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” jest 

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41. 

2. Protokoły z eliminacji gminnych z gmin: Brwinów, Raszyn, Michałowice, Nadarzyn oraz wypełnione 

karty uczestnika powinny wpłynąć do Młodzieżowego Domu Kultury do 16 listopada 2020 do godziny 

12.00 wyłącznie na adres e-mail: abacmaga@mdkpruszkow.pl 

Ważna informacja: W treści e-maila prosimy o zamieszczenie linku do pliku video z nagraniem 

recytatora/ki, gdyż przesłuchania na szczeblu powiatowym zostaną przeprowadzone w formie 

przeglądu i oceny nadesłanych materiałów przez Jury, którego obrady odbędą się w poniżej podanych 

terminach. 

 

Uwaga: Nie przyjmujemy zgłoszeń z plikami wysyłanymi jako załączniki do e-maili. Załącznikiem może 

być jedynie karta zgłoszeniowa. Zgłoszenia niekompletne oraz dostarczone po upływie danego 

terminu nie będą przyjmowane 

 

3. Karta zgłoszenia powinna zawierać: 

- dane uczestnika 

- adres placówki  

- tel. oraz e-mail do nauczyciela 

- podpisy opiekunów prawnych 

- tytuły recytowanych utworów  

Ważna informacja: Z uwagi na obecną naukę zdalną w szkołach akceptujemy dokumenty bez 

pieczątki szkoły i podpisu nauczyciela. 

4. Protokoły z eliminacji gminnych Miasta Pruszkowa zostaną wypełnione 17 listopada 2020 roku, 

ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym przypadku jest jednocześnie organizatorem eliminacji 

gminnych i powiatowych.  

5. Komisje gminne kwalifikują do etapu gminnego po 1 recytatora w każdej kategorii wiekowej. 

6. Etap powiatowy konkursu odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 roku w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Pruszkowie w formie przeglądu i oceny nadesłanych materiałów przez Jury. 

7. Laureaci etapu powiatowego wezmą udział w Finale 43. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 

Syrenka”, który zostanie przeprowadzony przez Mazowiecki Instytut Kultury w formie on-line  

w dniach 11 i 12 grudnia. 

8. Ze względu na pandemię koncert Laureatów 43. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” 

nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Protokół z obrad jury z przesłuchań finałowych oraz 
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prezentacje osób nagrodzonych zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz FB 

Mazowieckiego Instytutu Kultury. 

9. Kryteria oceny wszystkich etapów 43. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” określa 

główny regulamin przysłany przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. 

10. Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wykorzystania wizerunku przez Młodzieżowy 

Dom Kultury (klauzula informacyjna dostępna na www.bip.mdkpruszkow.pl) i Mazowiecki Instytut 

Kultury (klauzula dostępna na stronie www.mik.waw.pl). 


