
 

XXIV TURNIEJ RECYTATORSKI „FASCYNACJE” 

Zespół Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie zaprasza serdecznie dzieci i 

młodzież wraz z nauczycielami do udziału w XXIV Turnieju Recytatorskim “Fascynacje”. 

Tegoroczny konkurs nosi tytuł: 

„Wokół tekstów Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” 

I. ORGANIZATORZY 

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie – organizator konkursu 

2. Organizatorzy lokalni (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki 

oświatowe oraz instytucje kultury z powiatu pruszkowskiego) – organizatorzy przeglądów 

eliminacyjnych 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

Dzieci i młodzież z powiatu pruszkowskiego w następujących kategoriach wiekowych: 

1. Kategoria I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI) 

2. Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII – VIII) 

3. Kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych (do 19 roku życia) 

 

III. CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja i rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji. 

2. Kształtowanie nawyku czytania oraz upowszechnienie kultury żywego słowa wśród 

dzieci i młodzieży. 

3. Rozwijanie uzdolnień twórczych, pobudzenie aktywności artystycznej i doskonalenie 

umiejętności recytatorskich. 

 

IV. REPERTUAR 

1. Uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych przygotowują dwa utwory związane  

z tematem tegorocznego konkursu. 

2. Czas indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. 

 

V. HARMONOGRAM 

1. Nadsyłanie zgłoszeń konkursowych: do 10.05.2021 

2. Przegląd i ocena materiałów filmowych w MDK przez Jury: 19.05.2021 (w bieżącej 

edycji MDK w Pruszkowie nie organizuje przesłuchań centralnych  



 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie oraz koncertu laureatów w związku  

z pandemią COVID-19) 

3. Wyniki konkursu: 20.05.2021 (na stronie www.mdkpruszkow.pl w zakładce 

„KONKURSY”) 

 

VI. KRYTERIA OCENY 

1. Jury ocenia: 

- dobór repertuaru 

- interpretację utworu 

- kulturę mowy 

- ogólny wyraz artystyczny 

2.  Pod uwagę będzie brany aspekt wizualny prezentacji konkursowych, gdyż do takiej 

kategorii sztuki należy recytacja. Warto zadbać o odpowiedni strój i przemyślane używanie 

w wystąpieniach recytatorskich tego typu środków jak: kostium, kadr, tło, otoczenie. 

 

VII. NAGRODY 

1. Organizator finału konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów  

i dyplomy uczestnictwa. 

2. Możliwa jest sytuacja przyznania wyróżnień wybranym uczestnikom, jeżeli tak 

zadecydują wszystkie osoby wchodzące w skład Jury konkursu. 

3. Placówki i instytucje biorące udział w wydarzeniu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

VIII.  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs prowadzony jest metodą dwustopniowej eliminacji: 

a) przeglądów eliminacyjnych organizowanych przez szkoły, placówki oświatowe 

lub ośrodki kultury zlokalizowane na terenie powiatu pruszkowskiego (sposób 

przeprowadzenia przesłuchań, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa 

pozostaje w gestii poszczególnych organizatorów lokalnych) 

b) przeglądu i oceny nadesłanych materiałów filmowych przez Jury powołane przez 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie z siedzibą  

przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 

2. Szkoły, placówki oświatowe oraz instytucje kultury po przeprowadzeniu w swoich 

siedzibach przeglądów eliminacyjnych typują do przesłuchań centralnych maksymalnie 

3 osoby z każdej kategorii. 

3. Wymogi dotyczące przygotowania nagrania prezentacji w formie audio - wideo 

spełniającego następujące wymogi: 

http://www.mdkpruszkow.pl/


 

a) nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu i jedną kamerą w zamkniętej 

przestrzeni- nie dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału 

b) nagranie recytatora interpretującego utwór literacki powinno być w pozycji 

stojącej w planie ogólnym, tak by można było widzieć całą postać 

c) w czasie nagrania dozwolone są zbliżenia kamery na recytatora, czyli  

tzw. zacieśnienie kadru 

d) kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku recytatora, aby uzyskać jak 

najbardziej naturalny sposób wypowiedzi (unikamy filmowania z dolnej i górnej 

perspektywy) 

e) recytator może ustawić się przodem do okna, kamera jest wówczas ustawiona 

między oknem a recytatorem (w podobny sposób można skorzystać  

ze sztucznego światła) 

f) należy zadbać o odpowiednią jakość techniczną oraz audio nagrania, tak by 

recytacja była w pełni słyszalna podczas odtwarzania na komputerze, jak również 

o to, aby podczas nagrania nie dochodziły zbędne dźwięki (gwar uliczny, 

przypadkowe hałasy itd.) 

g) pomieszczenie, w którym odbywa się nagranie powinno być pozbawione pogłosu 

(odradzamy nagrywanie w salach gimnastycznych, klatkach schodowych itp.) 

h) zalecamy, aby wykonawca prezentował się na neutralnym tle (pusta ściana, 

kurtyna, jednobarwna zasłona itd. z otoczenia wykonawcy usuwamy wszystkie 

zbędne przedmioty jak bibeloty, kwiaty, obrazy itd.) 

i) prezentacji recytatora „nie wzbogacamy” o dodatkową muzykę w tle 

(najważniejszy jest osoba recytująca i to, co ma do przekazania) 

4. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie od nauczycieli drogą elektroniczną na adres: 

abacmaga@mdkpruszkow.pl w postaci: 

a) wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania w załącznikach do niniejszego 

regulaminu), 

b) linku do nagrania: 

a. plik z nagraniem należy wysłać w postaci linku odsyłającego do „chmury 

danych” jak np. We Transfer lub Dysk Google, 

b. zgłoszenie z plikiem audio-wizualnym wysłanym jako załącznik do e-maila 

nie będzie przyjęty, 

c. każdy plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię, 

nazwisko i klasę, do której uczęszcza recytator, imię i nazwisko autora  

oraz tytuł utworu. 

mailto:abacmaga@mdkpruszkow.pl


 

5. Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu opiekun prawny wyraża zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wykorzystanie 

wizerunku przez Młodzieżowy Dom Kultury (klauzula informacyjna dostępna  

na www.bip.mdkpruszkow.pl) 

6. Zgłoszenia niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę przez 

Jury. 

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Młodzieżowego 

Domu Kultury w Pruszkowie na stronie: www.mdkpruszkow.pl w zakładce 

„KONKURSY”. 

8. Szczegółowe informacje: 

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Tadeusza Kościuszki 41 

05-800 Pruszków 

tel. 22 758 81 28 

e-mail: abacmaga@mdkpruszkow.pl 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

http://www.mdkpruszkow.pl/
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