
REGULAMIN ETAPU GMINNEGO 

46. KONKURSU RECYTATORSKIEGO WARSZAWSKA SYRENKA 

 

1. Organizatorem etapu gminnego 46. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 

Syrenka” jest Szkoła Podstawowa Azymut Fundacji Sternik w Pruszkowie, ul. 

Staszica 1, 05-800 Pruszków. 

2. Protokoły z eliminacji szkolnych szkół z miasta i gminy Pruszków wraz z 

oświadczeniami jury oraz wypełnione karty uczestnika powinny zostać dostarczone 

drogą elektroniczną na adres: anna.stanio@azymut.edu.pl  do 2 marca 2023 

roku.  

WAŻNA INFORMACJA: Protokół wraz z kartą zgłoszenia przesyłają organizatorzy 

etapu szkolnego, a nie uczestnicy. 

Każda szkoła może zgłosić do etapu gminnego do 3 uczestników w każdej kategorii 

wiekowej: 

Kl. I-III  

Kl. IV-VI 

Kl. VII-VIII 

Uczestnicy przygotowują utwory do recytacji określone w regulaminie głównego 

organizatora – Mazowiecki Instytut Kultury – w załączniku. 

3. Karta zgłoszenia powinna zawierać:  

- dane uczestnika 

- adres placówki  

- tel. oraz e-mail do nauczyciela 

- podpisy opiekunów prawnych 

- tytuły recytowanych utworów.   

4. Komisja gmina kwalifikuje do etapu powiatowego: 

- 1 recytatora w każdej kategorii wiekowej (jeśli liczba uczestników nie przekracza 

100 osób) 

- 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej (jeśli liczba uczestników przekracza 

100 osób) 

5. Etap gminny konkursu odbędzie się w dniu 6 marca 2023 roku w SP Azymut 

w Pruszkowie, ul. Staszica 1, wyniki będą przesłane uczestnikom do 8 

marca 2023 roku.  

6. Laureaci etapu gminnego wezmą udział w etapie powiatowym 46. Konkursu 

Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, który zostanie przeprowadzony w MDK w 

Pruszkowie w terminie podanym przez Organizatora. 

mailto:anna.stanio@azymut.edu.pl


7. Etap Finałowy 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się  

w Mazowieckim Instytucie Kultury (Warszawa, ul. Elektoralna 12) w dn. 15 i 16 

kwietnia 2023 r 

8. Kryteria oceny wszystkich etapów 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska 

Syrenka określa główny regulamin przysłany przez Mazowiecki Instytut Kultury w 

Warszawie - w załączniku. 

9. Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu opiekun prawny wyraża zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz 

wykorzystania wizerunku przez SP Azymut. 


