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ORGANIZATORZY
                          „…Ja chcę, żeby stawiali domy, żeby budowali fabryki, 

robili ulice, urządzali komunikację, przeprowadzali drogi! 
Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe

ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz.”

„Ziemia obiecana” Władysław Stanisław Reymont

Mottem XXV edycji Konkursu jest fragment „Ziemi obiecanej” 
Władysława Stanisława Reymonta, który zachęca do sięgnięcia po 
literaturę poświęconą miejscom związanym z domem rodzinnym 
 -  naszą małą ojczyzną.

TEMATYKA

XXV OGÓLNOPOLSKI 
HARCERSKI 
KONKURS  
RECYTATORSKI 

ELIMINACJE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

1. Termin: sobota, 21 października 2017 roku, godz. 10.0
2. Miejsce: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi przy 
al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86.
3. Zgłoszenia: do 15 października 2017 roku. 
Karty uczestników należy przesłać na adres mailowy:  
konkurs_strofy2017@palacmlodziezy.lodz.pl
4. Informacja o zakwalifikowaniu do finału ogólnopolskiego będzie 
dostępna na stronie internetowej: www.palacmlodziezy.lodz.pl
5. Uczestnicy zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego zobowiązani 
są do ponownego przesłania karty zgłoszenia.

1. Termin: sobota, 18 listopada 2017 roku, godz. 10.0
2. Miejsce: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi przy 
al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86.
3. Zgłoszenia: do 10 listopada 2017 roku wyłącznie na karcie zgłoszenia 
na adres mailowy: @palacmlodziezy.lodz.pl
4. Opłata: za udział w finale uczestnicy wnoszą opłatę wpisową 
w wysokości 10 zł gotówką w dniu finału ogólnopolskiego (18.11.2017) 
w biurze konkursu w Pałacu Młodzieży w Łodzi.
5. W ramach wpisowego organizatorzy  zapewniają uczestnikom ciepły 
posiłek oraz znaczek okolicznościowy.
6. Finałowi ogólnopolskiemu będą towarzyszyć wydarzenia związane 
z 25 jubileuszową edycją konkursu.
7. Szczegóły programowe i organizacyjne dotyczące finału będą 
dostępne od 6 listopada 2017 roku na stronie internetowej: 
www. palacmlodziezy.lodz.pl

0-18.00.

0-18.00.

konkurs_strofy2017



CELE KONKURSU
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REPERTUAR

KRYTERIA OCENY 

UCZESTNICY

KATEGORIE WIEKOWE

NAGRODY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnicy recytują jeden wiersz i fragment prozy związany 
z tematyką konkursu, pamiętając o tym, by do minimum ograniczyć 
gesty ilustracyjne.
2. Łączny czas prezentacji w kategorii I nie może przekraczać 5 minut, 
w pozostałych kategoriach 7 minut (Jury zastrzega sobie prawo 
przerwania recytacji przekraczającej czas regulaminowy).

1. Dobór repertuaru.
2. Kultura słowa.
3. Interpretacja.
4. Ogólny wyraz artystyczny.

1. Dzieci i młodzież szkolna.
2. Osoby dorosłe.

1. I-III klasa szkoły podstawowej.
2. IV-VII klasa szkoły podstawowej.
3. Gimnazjum.
4. Szkoły ponadgimnazjalne.
5. Osoby powyżej lat 19.

1. O wyłonieniu laureatów eliminacji wojewódzkich decyduje Jury.
2.Uczestnicy eliminacji wojewódzkich otrzymują dyplomy 
uczestnictwa.
3.Laureaci finału ogólnopolskiego otrzymują dyplomy i nagrody 
rzeczowe.

1. Nieodebrane nagrody zostaną przesłane kurierem na koszt odbiorcy 
po wcześniejszym dostarczeniu pisemnego oświadczenia pokrycia przez 
adresata kosztów przesyłki. W tym celu odbiorca powinien do dnia 
01.12.2017 r. przesłać mailem zobowiązanie pokrycia należności za 
doręczenie. Brak reakcji ze strony zainteresowanej spowoduje 
przekazanie nagrody do wykorzystania w innym konkursie.
2. Informacje na temat konkursu:
pod numerem telefonu: 42 686 34 45  wew. 23 
lub mailowo: @palacmlodziezy.lodz.plkonkurs_strofy2017

Budowanie i podtrzymywanie 
tożsamości  kulturowej oraz 
kształtowanie wśród dz iec i  
i młodzieży postaw patriotycznych.

Propagowanie piękna poezji 
i prozy polskiej wśród dzieci 
i młodzieży.

Upowszechnianie słowa i sztuki 
recytacji oraz różnorodnych form 
kultury.

P reze n ta c j a  i  p ro m o wa n i e  
twórczości artystycznej dzieci 
i młodzieży.

I n i c j o w a n i e  i  w s p i e r a n i e  
wielopokoleniowej aktywności 
artystycznej.



KARTA ZGŁOSZENIA

I. UCZESTNIK K KONKURSU

1. Imię i nazwisko  ..........................................................................................................................................

2. Adres do korespondencji  ...........................................................................................................................

....................................................................... ................................................................................................

adres e-mail:  ....................................................................... ..........................................................................

3. Rok urodzenia ..................................... Kategoria  ......................................................................................

4. Instytucja, organizacja delegująca* - adres  ...............................................................................................

....................................................................... ................................................................................................

II. OPIEKUN

1. Imię i nazwisko  ..........................................................................................................................................

2. Adres e-mail  ...............................................................................................................................................

3. Telefon kontaktowy ....................................................................................................................................

III. REPERTUAR

• poezja 
.......................................................................................................................................................................

autor (imię i nazwisko)

........................................................................................................................................................................
tytuł

• proza 
........................................................................................................................................................................

autor (imię i nazwisko)

........................................................................................................................................................................
tytuł

 ..........................................................  .......................................................... ..........................................................
 (miejscowość, data) pieczątka instytucji/organizacji podpis osoby reprezentującej  
   instytucję/organizację

* - niepotrzebne skreślić

XXV OGÓLNOPOLSKI  
HARCERSKI KONKURS
RECYTATORSKI 

finał ogólnopolski - 18.11.2017 r.



1. Imię i nazwisko  ..........................................................................................................................................

2. Adres do korespondencji  ...........................................................................................................................

....................................................................... ................................................................................................

adres e-mail:  ....................................................................... ..........................................................................

3. Rok urodzenia ..................................... Kategoria  ......................................................................................

4. Instytucja, organizacja delegująca* - adres  ...............................................................................................

....................................................................... ................................................................................................

1. Imię i nazwisko  ..........................................................................................................................................

2. Adres e-mail  ...............................................................................................................................................

3. Telefon kontaktowy ....................................................................................................................................

• poezja 
.........................................................................................................................................................................

autor (imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................................
tytuł

• proza 
.........................................................................................................................................................................

autor (imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................................
tytuł

 ..........................................................  .......................................................... ..........................................................
 (miejscowość, data) pieczątka instytucji/organizacji podpis osoby reprezentującej  
   instytucję/organizację

* - niepotrzebne skreślić
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HARCERSKI

KARTA ZGŁOSZENIA
eliminacje dla województwa łódzkiego - 21.10.2017 r.

XXV OGÓLNOPOLSKI  
HARCERSKI KONKURS
RECYTATORSKI 

I. UCZESTNIK K KONKURSU

II. OPIEKUN

III. REPERTUAR
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