Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywa się konkurs recytatorski – jest
wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół
i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi
artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach
dzielnicowych domów kultury.
W tym roku konkursy odbędą się w trybie ONLINE, a gala prezentująca wszystkich laureatów 1szych miejsc odbędzie się 1 czerwca 2021 roku, w Dzień Dziecka. Tegoroczna odsłona Festiwalu
będzie inna niż zwykle, jednak tak samo skupiona na poszukiwaniu mokotowskich talentów.
Wykorzystując cyfrowe media, będzie można zaprezentować swoje umiejętności i przekazać je
członkom jury.
Uwaga: W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych, przesłuchania i prezentacje będą mogły odbyć
się w siedzibach instytucji.
Pomimo sytuacji pandemicznej pozostajemy z Wami w kontakcie!
FB Festiwalu: https://www.facebook.com/mamtofestiwal

REGULAMIN
KONKURS RECYTATORSKI
Organizator konkursu: Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy
Odbiorcy: dzieci i młodzież z mokotowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w
następujących kategoriach wiekowych:
Szkoły podstawowe: I grupa wiekowa - klasy 1-3, II grupa wiekowa – klasy 4-8.
Szkoły ponadpodstawowe.
Zgłoszenia
Termin zgłoszenia: do 30 marca 2021 r.
1. Prosimy o nagranie recytacji dziecka na telefon komórkowy lub kamerę i przesłanie
jej w postaci pliku wideo np. przez stronę wetransfer.com na adres koordynatora:
radek@lowicka.pl oraz osobnym mailem poinformowanie koordynatora o
przesyłanym pliku.
2. Kartę zgłoszenia należy wydrukować, wypełnić, podpisać (rodzic/opiekun prawny) i
przesłać jej skan lub zdjęcie na adres koordynatora radek@lowicka.pl .

Zasady:
SZKOŁY PODSTAWOWE
 Dzieci z I grupy wiekowej przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór literacki wiersz lub fragment prozy z literatury dziecięcej.
 Dzieci z II grupy wiekowej przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór literacki wiersz lub fragment prozy.
Jury oceni prezentacje biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację
utworu, kulturę słowa, ogólny wyraz.
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
 Uczestnicy przygotowują jeden dowolnie wybrany wiersz z poezji polskiej lub
powszechnej albo dowolnie wybrany fragment prozy z literatury polskiej lub
powszechnej.
Jury oceni prezentacje konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru,
interpretację utworów, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 7 minut.
Przebieg:
 do 30 marca 2021 r. – termin przysłania zgłoszenia
 20 - 21 kwietnia 2021 r. – przesłuchania – tylko jeśli sytuacja pandemiczna umożliwi
ich przeprowadzenie, informacja o szczegółach przesłuchań zostanie przesłana
mailem.
 22 kwietnia 2021 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.lowicka.pl
i FB konkursu MAM to!
 26 kwietnia 2021 r. godz. 11.00 *– wręczenie nagród w galerii Centrum „Łowicka”,
ul. Łowicka 21.
* W przypadku ograniczeń związanych z sytuacją pandemiczną, od 26 kwietnia 2021 r.
zapraszamy po odbiór nagród do Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21, po indywidualnym
umówieniu terminu z koordynatorem.
Koordynator: Radosław Katowicz, radek@lowicka.pl, 22 845 50 62.
Występy laureatów pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zostaną
zaprezentowane na gali Festiwalu MAM to! 1 czerwca 2021 r.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego
rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centrum
„Łowicka” oraz Służewski Dom Kultury w celach:
a) organizacji działań konkursowych
b) publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz
w publikacjach pokonkursowych
c) organizacji gali finałowej Festiwalu MAM to! 2021.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzenie konkursu tradycyjnie lub online w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń.
Słownik/Informacja:
• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła
niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie

dzielnicy Mokotów
• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.
* Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski.
(z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów

