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Miejski O środek Kultury "Amfiteatr" 
zaprasza na 

XVII Turniej Słowa 
poświęcony twórczo ści Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

 
R E G U L A M I N 

 
I. CELE TURNIEJU:  

• propagowanie literatury polskiej o wysokich walorach artystycznych 

 i poznawczych będących zarazem inspiracją twórczych poszukiwań w zakresie 

scenicznego przekazu, 

• kształtowanie wrażliwości na piękno języka i doskonalenie warsztatowych 

umiejętności recytatorów. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 1. Turniej obejmuje trzy kategorie: 

• recytacja 

• wywiedzione ze słowa 

• monodram 

2. Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden utwór lub wybrany fragment 

 z twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 

3. Prezentacje mogą być wzbogacone o gest, ruch, kostium, rekwizyt, światło 

 i dźwięk, a także słowo mówione połączone ze śpiewem, jeżeli służy do twórczej 

interpretacji. 

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć: 

• 5 min – recytacja 

• 10 min – wywiedzione ze słowa 

• 15 min – monodram 

5. Do oceny wykonywanych utworów powołana zostanie przez organizatorów Komisja 

Turniejowa złożona ze specjalistów w dziedzinie literatury i recytacji. 

6. Komisja Turniejowa dokona oceny wg następujących kryteriów: 

• dobór repertuaru, 
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• oryginalna trafność interpretacji, 

• kultura słowa. 

7. Laureatom Turnieju we wszystkich kategoriach zostaną wręczone nagrody oraz 

wyróżnienia. 

8. Warunkiem udziału w Turnieju jest ukończone 15 lat, a także przesłanie karty 

zgłoszenia uczestnictwa do 12.12.2016 roku na adres: 

• Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" ul. Parkowa 1, 26-600 Radom i/lub 

• e-mail – amfiteatr.radom@wp.pl 

• Fax: 48/364-29-68 

9. Termin prezentacji XVII Turnieju Słowa poświęconego twórczości Marii Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej: 

• 16.12.2016 roku o godz. 15:00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” ul. 

Śniadeckich 2 

10. Bliższych informacji udzielamy: 

• MOK „Amfiteatr" w Radomiu, ul. Parkowa 1, tel. 667 901 915 oraz tel./fax 48/364-

29-68 

• Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: www.amfiteatr.radom.pl 


