
 

XXVI TURNIEJ RECYTATORSKI „FASCYNACJE” 

Zespół Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie zaprasza serdecznie dzieci i młodzież wraz 

z nauczycielami do udziału w XXVI edycji „Fascynacji”. 

Tegoroczny konkurs nosi tytuł: 

„Twórczość czterech wieszczów romantyzmu polskiego” 

I. ORGANIZATORZY 

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie – organizator konkursu. 

2. Organizatorzy lokalni (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe 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 i upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci  

i młodzieży. 

3. Rozwijanie uzdolnień twórczych, pobudzenie aktywności artystycznej  

i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

4. Ujawnienie młodych talentów aktorskich. 

IV.  REPERTUAR 

1. Uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych przygotowują dwa utwory związane  

z tematem tegorocznego konkursu. 

2. Czas indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w warsztatach recytatorskich. 

V.  HARMONOGRAM 

1. Nadsyłanie zgłoszeń: do 14 listopada 2022r. 

2. Warsztaty: 23 listopada 2022r.  

3. Przesłuchania centralne w MDK: 24 listopada 2022r. 

4. Występ laureatów - sala kameralna w MDK: 2 grudnia 2022r. 

Godziny warsztatów, przesłuchań i występu laureatów zostaną umieszczone 17 listopada 2022r. 

na stronie www.mdkpruszkow.pl w zakładce KONKURSY. 

http://www.mdkpruszkow.pl/


 

VI.  KRYTERIA OCENY 

1. Jury ocenia: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy oraz 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 typy środków, jak: kostium, rekwizyty. 

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. Nauczyciele reprezentujący daną placówkę czy instytucję, którzy wykażą się szczególnym 

zaangażowaniem w przygotowanie ucznia otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

VIII.  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs prowadzony jest metodą dwustopniowej eliminacji: 

 przeglądów eliminacyjnych organizowanych przez szkoły lub ośrodki kultury zlokalizowane 

na terenie powiatu pruszkowskiego, 

 przesłuchań centralnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury  

w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 41. W sytuacji ograniczeń 

wynikających z pandemii wirusa SarsCov2 drugi stopień eliminacji odbędzie się poprzez 

przegląd i ocenę nadesłanych materiałów filmowych przez Jury powołane przez 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 41. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie drogą elektroniczną na adres: 

ajaworska@mdkpruszkow.pl. 

3. Szczegółowe informacje o konkursie i eliminacjach centralnych: 

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Tadeusza Kościuszki 41 

05-800 Pruszków 

tel. 22 758 81 28 

e-mail: ajaworska@mdkpruszkow.pl 

4. Szkoły oraz instytucje kultury po przeprowadzeniu w swoich siedzibach przeglądów 

eliminacyjnych typują do przesłuchań centralnych maksymalnie 3 osoby. 

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