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 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2022 r. 
 

      PT   Wojewódzcy  Organizatorzy 

      67 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

 

     K o m u n i k a t  nr  7 

  Dzisiaj  przedmiotem Komunikatu są dwie ważne sprawy organizacyjno-finansowe. 

1. Udział głównego organizatora 67 OKR w kosztach turniejów wojewódzkich. 

a. Nasze starania dały dobry rezultat - w ramach całości zadania „OKR” otrzymaliśmy 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe pozwalające na 
wsparcie turniejów wojewódzkich – z przeznaczeniem na przeprowadzenie 
warsztatów dla wykonawców i instruktorów. Na ten cel przeznaczamy 1000 zł 
(słownie: jeden tysiąc zł). 

 b. Przesyłamy w załączeniu druk Porozumienia dot. wspomnianego 
 dofinansowania; po wypełnieniu i podpisaniu,  prosimy je przesłać na adres 
 Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej: 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 
 9 lok. 3. Po parafowaniu dokumentu z naszej strony odeślemy jeden egzemplarz. Po 
 zakończeniu zadania prosimy przesłać do nas fakturę wraz z dokumentami 
 wymienionymi w Porozumieniu. 

c. Przewidujemy przekazanie środków do 30 czerwca b.r. Zdajemy sobie sprawę, że 
to późny termin – niestety, trwałym elementem procedury jest oczekiwanie: najpierw 
na obwieszczenie wyników konkursu na dofinansowanie, teraz na będzie czekanie na 
„powrót” Porozumienia, co umożliwi przygotowanie i złożenie obowiązkowej korekty 
do MKiDN, potem   na umowę (MKiDN - TKT) , później na pieniądze. Ważne 
przecież, że są to środki gwarantowane. 

 

2. Ustalamy wysokość akredytacji w kwocie 200 zł. dla uczestników turniejów 
recytatorskiego, wywiedzionego ze słowa i teatrów jednego aktora. Wpłacać ją należy na 
konto Towarzystwa Kultury Teatralnej – 16 2030 0045 1110 0000 0346 5530 przed 
rozpoczęciem spotkań finałowych. Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca powinien mieć 
ze sobą. Przypominamy, że środki pozyskane z wpłat  akredytacyjnych służą wyłącznie 
zapewnieniu dobrych warunków pobytu na turnieju  (noclegi, wyżywienie). 

3. Wysokość akredytacji dla uczestników turnieju poezji śpiewanej ustali organizator turnieju 
i poda w swoim komunikacie. 

 

Z poważaniem 

   Jan Zdziarski       Lech Śliwonik 
 Wiceprezes TKT         Prezes TKT 
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