
KONKURS RECYTATORSKI
„STROFY NAD PROSNĄ”

Z okazji Święta Miasta Kalisza zapraszamy uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie 
recytatorskim STROFY NAD PROSNĄ. 

Organizatorami są Klub Osiedlowy Kaliskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Filia nr 2 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.



REGULAMIN  KONKURSU

CELE IMPREZY:
 popularyzacja twórczości polskich poetów piszących po 1945 roku;
 wymiana wśród uczestników doświadczeń artystyczno - recytatorskich,
 wyłonienie najlepszych wykonawców.

ORGANIZATORZY:
Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
62 – 800 Kalisz, ul. Serbinowska 25;  tel. 62 764 47 37
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
62 – 800 Kalisz, ul. Serbinowska 25   

TERMIN I GODZINA:
8 czerwca 2017 roku o godz. 12.00
MIEJSCE:
sala w Klubie Osiedlowym KSM przy ul. Serbinowskiej 25 w Kaliszu

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach; pierwsza przeznaczona jest

dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych, trzecia dla gimnazjów, czwarta dla
szkół ponadgimnazjalnych;

 placówki  oświatowe  prosimy  o  wytypowanie  kandydatów,  którzy  będą
reprezentować szkołę (liczba recytatorów dowolna);

 uczestników konkursu zachęcamy do przygotowania dwóch tekstów lirycznych;
jeden wiersz z twórczości polskich poetów współczesnych (może być własnego
autorstwa), drugi tekst dowolnego twórcy bez względu na czas jego działalności
oraz narodowość (utwór musi być jednak przełożony na język polski);

 czas recytacji wierszy nie powinien przekroczyć 10 minut;
 zgłoszenia (na str. 2) prosimy przesyłać do 2 czerwca br. jako załącznik pocztą

elektroniczną pod adres Klubu Osiedlowego KSM:
klub.ksm@wp.pl
lub  złożyć  osobiście  do  sekretariatu  Klubu  Osiedlowego  KSM  przy  ul.
Serbinowskiej 25. 

ORGANIZATORZY  ZAPEWNIAJĄ:
 pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników i nauczycieli,
 nagrody dla zwycięzców,
 kompetentne jury.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I OPIEKUNÓW !

     ORGANIZATORZY

mailto:klub.ksm@wp.pl


KARTA   ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKA

Zgłaszam udział ucznia w Konkursie   STROFY NAD PROSNĄ

1. Imię i nazwisko ucznia:

    

2. Kategoria: 

 dla szkół ponadgimnazjalnych *

 dla gimnazjów *

 dla szkół podstawowych (kl. 4 – 6) *

* właściwie podkreślić

3. Adres instytucji macierzystej (szkoły, placówki ko): 

4. Utwory przygotowane na Konkurs:

5.   Imię, nazwisko oraz miejsce zatrudnienia opiekuna: 
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