
XXXVIII Ostrołęcki

Konkurs Recytatorski

MIEJSCE URODZENIA 2019

07-410 Ostrołęka
ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax 29 7664589, 29 7664591

07-410 Ostrołęka
ul. Inwalidów Wojennych 23

Klub OCZKO
ul. Sikorskiego 6

07-410 Ostrołęka
tel./fax 29 7642171

oczko@ock-ostroleka.pl

www.ock-ostroleka.pl

To jest ta ziemia jak pomost
łącząca przeszłość z przyszłymi latami.

To jest ta ziemia wciąż pulsująca
naszymi polskimi sercami.

            Dionizy Maliszewski „Ostrołęka” (fragm.) 



REGULAMIN KONKURSU

1. Celem Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego MIEJSCE 

URODZENIA jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej twórczości 

literackiej związanej z regionem Kurpiowszczyzny oraz doskonalenie 

warsztatu recytatorskiego.

2. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:

 młodzież szkół podstawowych:

      - klasa IV-VI

      - klasa VII – VIII

 klasa III gimnazjalna

 młodzież szkół ponadpodstawowych.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w Ostrołęce w Klubie OCZKO 

Ostrołęckiego Centrum Kultury ul. Sikorskiego 6 (Osiedle Centrum):

  na etapie miejskim - odbędzie się 5 marca 2019 roku

 o godz. 9.00 - kategoria szkół podstawowych, klasa III gimnazjalna, 

 szkół ponadpodstawowych,

  na etapie rejonowym - odbędzie się 19 marca 2019 roku

 o godz. 9.00 - kategoria szkół podstawowych, klasa III gimnazjalna, 

 szkół ponadpodstawowych.

4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory: prozę i utwór poetycki. 

Jeden z tekstów (utwór poetycki lub proza) treścią musi nawiązywać do 

naszego regionu Kurpiowszczyzny lub musi być napisany przez twórcę 

związanego z Ziemią Kurpiowską.

Łączny czas ich wykonywania nie może przekroczyć 6 minut.

5. Uczestnik zgłasza repertuar nie prezentowany w poprzednich 

edycjach.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez 

rodzica/opiekuna prawnego, uczestnika pełnoletniego, formularza 

zgłoszeniowego-oświadczenia zamieszczonego na odwrocie karty 

zgłoszenia załączonej do Regulaminu konkursu. 

7. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie lub przesłanie 

KARTY ZGŁOSZENIA wraz z podpisanym drugostronnie formularzem 

zgłoszeniowym - oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, uczestnika 

pełnoletniego: 

 - faksem na nr: 29/7642171 

 - na adres: Klub“OCZKO” 07-410 Ostrołęka ul.Sikorskiego 6

 - lub pocztą elektroniczną e-mail:oczko@ock-ostroleka.pl

w terminie:

 etap miejski –    szkoły miasta Ostrołęka 

                                      do 1 marca 2019 r.

 etap rejonowy – szkoły gmin powiatu ostrołęckiego 

                                       do 15 marca 2019 r. 


