
REGULAMIN 

27. Ogólnopolski Jesienny Turniej Recytatorski

1. Termin  

2. Organizator  

3. Kategorie  

27. Ogólnopolski Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie” (JTR) odbywać się będzie w 

dniach 10-13 listopada 2022 r. w  Szczecinie, w Klubie Delta przy ul. Racławickiej 10 (tel: 91- 46 47  

923).  

Organizatorem JTR jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.  

Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie” jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim. 

Jedna instytucja lub jeden instruktor  może zgłosić maksymalnie pięciu wykonawców. Turniej 

przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół średnich i dorośli.  



4. Zgłoszenia  

5. Zasady  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie TEKSTÓW PREZENTOWANYCH 

UTWORÓW, karty zgłoszenia wraz z kartą  akredytacyjną w terminie do dnia 31 października 

2022 r. przez specjalny  formularz zamieszczony na stronie www.klubdelta.pl.  

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają  laureaci 26. JTR, finałów 67. 

OKR oraz innych ogólnopolskich konkursów recytatorskich z 2021 roku. O przyjęciu do  

konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.  

* W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie  prawo przeprowadzenia 

eliminacji wstępnych. 

Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.  

W pierwszym dniu konkursu każdy wykonawca interpretuje utwór polski z epoki 

romantyzmu.

Utwór ten będzie prezentowany w odrębnym koncercie konkursowym „Romantycznie”. 

Czas trwania prezentacji nie może  przekroczyć 3 minut. Koncert „Romantycznie” oceniany 

będzie bez podziału na grupy wiekowe. Za najlepszą interpretację utworu polskiego 

romantyka Jury przyzna Nagrodę Indywidualną. 

W drugim dniu konkursu wykonawca prezentuje dwa utwory - poezję i prozę - przy czym 

choć jeden z tych tekstów musi pochodzić z literatury rodzimej. Czas recytacji nie może 

przekroczyć 7 minut. 

Dla uczczenia 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, jury może przyznać Nagrodę 

Specjalną za najlepszą interpretację utworu  poetki. 

Udział w Koncercie Galowym jest obowiązkowy dla uczestników JTR wytypowanych przez 

Organizatora. Recytatorzy nie mogą interpretować utworów nagrodzanych na innych 

ogólnopolskich  konkursach. W przypadku takiej prezentacji nie będzie ona  oceniana przez 

Jurorów.  

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowego, dźwiękowego oraz fotograficznego 

zapisu Koncertów i wykorzystywania tego  zapisu do celów promocyjnych i statutowych.  

Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku. 

Organizator zastrzega sobie prawo  do zmian w regulaminie.  

Zgłoszenie udziału w Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w wypełnianych formularzach w celu realizacji zadań 

statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury. Obowiązek informacyjny na stronie 

www.mok.szczecin.pl w zakładce BIP.  



6. Warsztaty  

7. Akredytacja  

W ramach Turnieju zostaną przeprowadzone warsztaty i konsultacje pod nazwą 

„Niepodległość! Twórczo i Romantycznie”.  

Akredytacja dla recytatorów, instruktorów i obserwatorów spoza Szczecina: 300 zł - 3 noclegi 

i pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje). Akredytacja dla recytatorów i instruktorów 

ze  Szczecina 100 zł (obiady i kolacje). 

Wpłaty należy dokonać na  konto:  

BANK PeKaO SĄ II/O Szczecin 95124039271111000040993674 z  dopiskiem „27. JTR”.  

Komisarz Turnieju: 

Sylwia Witkowska,  

tel. 9146 47 923, 602 618 371,  

mail: s.witkowska@klubdelta.pl 
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