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Warszawa, dnia 22 września 2020 roku

PT Organizatorzy
Wojewódzkich Przeglądów
65. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego
K o m u n i k a t nr 9
Zbiorowym wysiłkiem znaleźliśmy się na półmetku wojewódzkich eliminacji, w końcu
tego tygodnia zakończymy ten etap. Nie ma słów, którymi da się wyrazić nasze
podziękowania, nasz szacunek dla Waszej wielkiej pracy, dla oddania sprawie. Będziemy
teraz żyć nadzieją na dalsze pomyślne losy Konkursu, no i zabieramy się do przygotowań
finałowych wydarzeń. Przesyłamy kilka ważnych informacji.
1. Przez cały czas trwania Konkursu głównym zadaniem Zarządu Głównego TKT była
współpraca z organizatorami szczebla wojewódzkiego. Równocześnie utrzymywane
były ścisłe kontakty między TKT i gospodarzami Turniejów Centralnych.
Informowaliśmy ich o przebiegu eliminacji, uzgadnialiśmy tok dalszego postępowania,
szukaliśmy optymalnych rozwiązań. Dzisiaj jest moment, w którym należy powiedzieć
– od tej chwili bezpośredni kontakt przekazujemy w ręce gospodarzy finałów.
2. Potwierdzamy ( zarazem uściślamy) terminy finałowych spotkań:
- Ostrołęka – recytacja, wywiedzione… - 9 – 11. 10. 2020
Sprawy wykonawców prowadzi Zarząd Główny TKT
Sprawy instruktorów, opiekunów – Ostrołęckie Centrum Kultury

- Słupsk - teatr jednego aktora

- 15 – 17. 10. 2020

Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo

- Włocławek - poezja śpiewana

- 22 - 24. 10. 2020

Centrum Kultury „Browar B”
Informujemy, że do 1 października można nadsyłać rekomendacje dodatkowych (to jest poza
wskazanym laureatem) wykonawców, przekazując zarejestrowaną prezentację na adres
organizatora turnieju poezji śpiewanej

3. Organizatorzy przeglądów finałowych gwarantują wprowadzenie procedur
zachowania bezpieczeństwa w trakcie epidemii covid-19; imprezy są organizowane
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w konsultacji
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Ściśle przestrzegane będą
zalecenia odnoszące się do: warunków hotelowych, organizacji posiłków,
wymaganego dystansu w miejscach publicznych.
4. Organizatorzy przeglądów finałowych deklarują obecność w programie nurtu
edukacyjno-warsztatowego – w formach dostosowanych do aktualnej sytuacji.
5. Prosimy spodziewać się - osobnych dla każdego turnieju - komunikatów, w których
organizatorzy przekażą najważniejsze informacje porządkowe i programowe, w tym
warunki akredytacji.
Z wyrazami szacunku, podziękowaniami i pozdrowieniami
Jan Zdziarski
Wiceprezes

Lech Śliwonik
Prezes

