
XXI Turniej Recytatorski
„Romantycznie”

Szczecin, 10-13 listopada 2016 r.

„W słowie siła tej sztuki i w nim jej zaleta”
Arystofanes „Chmury”

Organizator

Patronat

Patronat artystyczny

Patronat medialny

Szczegółowe informacje:
Iwona Mirońska Gargas tel.: 509 43 53 53

Sylwia Witkowska tel.: 91-46 47 923

Towarzystwo 
Kultury 

Teatralnej



Żyjemy w czasach upadku kultury słowa, wszechobecności wulgaryzmów w naszym 
słownictwie, zaniku umiejętności posługiwania się ojczystym językiem. Na szczęście są 

ludzie, których sercu bliskie jest piękno polskiej mowy. Do nich właśnie kierujemy 
zaproszenie do udziału w XXI Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie”. 
Niech uczestniczenie w tym konkursie będzie okazją do zamanifestowania swojego 

stanowiska  w kwestii Mowy Ojczystej oraz do spotkania z Wysoką Literaturą.
Zachęcamy też do uczestnictwa w Turnieju w charakterze obserwatora.

REGULAMIN 
XXI JESIENNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO 

„Romantycznie”

1. Termin

XXI JTR odbywać się będzie w dniach 10-13 listopada 2016 r. w Szczecinie Dąbiu, w Klubie 
Delta, ul. Racławicka 10  tel.: 91- 46 47 923.

2. Kategorie 

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

ź W Turnieju mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy ukończyli 16 rok życia. Górnej granicy 

wieku nie ma.

ź Turniej podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: młodzież szkolna i dorośli.

3. Zasady
ź Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

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

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

przekroczyć  7 minut. 

ź W drugim dniu konkursu każdy wykonawca interpretuje utwór z polskiego romantyzmu. 

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

trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. Ze względu na specyficzny charakter 

Koncertu „Romantycznie” bardzo prosimy o przestrzeganie podanego limitu czasu. Koncert 

„Romantycznie” oceniany będzie bez podziału na grupy wiekowe. Za najlepszą interpretację 

utworu polskiego romantyka  jury przyzna Nagrodę Główną Turnieju.

ź Dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza jury może przyznać Nagrodę 

Specjalną za najlepszą interpretację utworu tego wybitnego Polaka.

ź W tym roku przypada 400. rocznica śmierci najpoczytniejszego dramatopisarza świata - 

Williama Szekspira. Wykorzystując tę doskonałą okazję, pragnąc uczcić Jego Pamięć, jury 

może  przyznać Nagrodę Specjalną za interpretację tekstu  powiązanego z tym wydarzeniem. 

ź Udział w Koncercie Galowym osób do niego zaproszonych jest obowiązkowy.

ź Recytatorzy nie mogą interpretować utworów wcześniej nagradzanych na innych 

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

jurorów.

ź Organizator zastrzega sobie prawo do filmowego, dźwiękowego oraz fotograficznego zapisu 

Koncertów i wykorzystywania tego zapisu do celów reklamowych.

ź Zgłoszenie udziału w Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

wizerunku.
3. Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie TEKSTÓW PREZENTOWANYCH 

UTWORÓW oraz karty zgłoszenia wraz z kartą  akredytacyjną w terminie do dnia 24.10.2016 

r.  pocztą elektroniczną:  warsztaty@klubdelta.pl              

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają laureaci XX JTR, finałów  61.OKR 

oraz  innych ogólnopolskich konkursów recytatorskich z 2016 roku. O przyjęciu do konkursu 

decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Akredytacja
ź Organizatorzy w ramach akredytacji zapewniają noclegi i wyżywienie.

ź Akredytacja dla recytatorów, instruktorów i obserwatorów spoza Szczecina 260 zł - nocleg i 

pełne wyżywienie.

ź Akredytacja dla recytatorów, instruktorów i obserwatorów ze Szczecina 60 zł- obiad.

Wpłaty należy dokonać na konto:

BANK PeKaO SA II/O Szczecin 95124039271111000040993674 z dopiskiem „XXI JTR”.
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