
XXV KONKURS  RECYTATORSKI 

Powiatu Lubaczowskiego on-line 

„ Świat jest teatrem, aktorami ludzie…” 

 
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie z powodu panującej 

sytuacji w kraju, nie ma możliwości przeprowadzenia zapowiedzianego 

 w marcu XXV Konkursu Recytatorskiego Powiatu Lubaczowskiego  „ Świat jest 

teatrem, aktorami ludzie…”. Aby nie pozbawiać młodych artystów możliwości wykazania 

się swoimi umiejętnościami recytatorskimi, zmienia tryb konkursu recytatorskiego na on-line. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 10 maja  2020 roku, na adres mailowy 

k.czura@mdklubaczow.pl przesłać link do nagrania video poezji lub prozy.  

 

Szczegóły w regulaminie konkursu. 

 

Organizator : Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie 

Sponsorzy : Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 

                    Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 

                    Nadleśnictwo Lubaczów  

 

Bliższe informacje udziela instruktor Krystyna Czura -660 247 280 . 

                                                     Serdecznie zapraszamy !!! 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://zbaszyn.naszemiasto.pl/zbaszyn-nadobrzanka-2020-konkurs-recytatorski-on-line/ga/c5-7634907/zd/52395129
https://zbaszyn.naszemiasto.pl/zbaszyn-nadobrzanka-2020-konkurs-recytatorski-on-line/ga/c5-7634907/zd/52395129
mailto:k.czura@mdklubaczow.pl


REGULAMIN  

XXV KONKURS RECYTATORSKI  

Powiatu Lubaczowskiego on – line 

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie…” 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z Powiatu  

    Lubaczowskiego.  

   Tematyka : wiersze lub proza nawiązujące do myśli przewodniej konkursu : 

                               „Świat jest teatrem, aktorami ludzie…” 

2. Cele konkursu: 
- rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich, promowanie talentów recytatorskich w 

środowisku lokalnym, kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości, zainteresowanie poezją 

i prozą, upowszechnianie kultury żywego słowa. 

3. Warunki zgłoszenia: 

Uczestnik może zaprezentować się wybranej w kategorii: 

 - recytacji – czas do 4min, 

- teatr jednego aktora – czas  do 10min. 

 

aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 10 maja 2020 roku, na adres mailowy 

k.czura@mdklubaczow.pl przesłać link do nagrania video poezji lub prozy, dołączyć 

wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę rodo , 

4. Kryterium oceny: 
• indywidualne i oryginalne spojrzenie na twórczość poetycką poprzez własną osobowość; 

• technika i artyzm wypowiedzi; 

• ogólny wyraz artystyczny. 

5. Nagrody i wyróżnienia: 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział. 

Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone po 

wznowieniu działalności MDK  - poinformujemy telefonicznie lub meilowo. 

 

 

6. Organizator : 

MIEJSKI DOM KULTURY 

im. Aleksandra Sas Bandrowskiego 

ul. M. Konopnickiej 2 

37-600 Lubaczów 

tel. 16 632 96 35 

sekretariat@mdk.lubaczow.pl 

k.czura@mdklubaczow.pl 

  

mailto:k.czura@mdklubaczow.pl


7. Sponsorzy:  

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 

Nadleśnictwo Lubaczów 

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie  

 

 

Kontakt:  

instruktor Krystyna Czura – 660 247 280,  

k.czura@mdklubaczow.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

 

ORGANIZATOR MA PRAWO DO DECYDOWANIA 

 i ZMIAN NIE UJĘTYCH w REGULAMINIE 

 


