
„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
tym co służą ojczyźnie”.

Jan Kochanowski 

Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Polskiej Poezji Patriotycznej

dla uczczenia 100 - lecia odzyskania niepodległości

Regulamin konkursu

Organizatorzy:

 Szkoła Podstawowa z O.I. nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

ul. Paderewskiego 5, 43-140 Lędziny

telefon: (0-32) 32 216 73 63 

nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Monika Basiaga,  Joanna Otkowicz-Kmiecik

adres e-mail do konkursu: konkurssp1ledziny@gmail.com 

 Biblioteka Miejska w Lędzinach

 ul. Lędzińska 86,  43-140 Lędziny      

Cele i motywy konkursu:

 krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
 przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;

 ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów 
poetyckich;

 zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;

 ukazanie piękna polskiej ziemi.

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych z klas  V-VIII. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół powiatu bieruńsko – lędzińskiego.
3. Przeprowadzenie przez szkołę pierwszego etapu konkursu  poprzez wybranie dwóch 

uczestników z każdej kategorii wiekowej do etapu drugiego (kategorie wiekowe –             
klasa V-VI, klasa VII-VIII).
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4. Nadesłanie drogą e - mailową na adres: konkurssp1ledziny@gmail.com zgłoszenia szkoły 
i listy zakwalifikowanych uczniów do finału– zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez rodzica zgody na przetwarzanie 
wizerunku dziecka biorącego udział w konkursie (załącznik nr 1). 

6. Każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce patriotycznej, którego
czas prezentacji nie może być krótszy niż 2 minuty i nie może przekraczać 5 minut (komisja 
zastrzega sobie możliwość przerwania dłuższego występu).
Możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem.

Przebieg konkursu:

1. Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej Poezji Patriotycznej składa się z dwóch etapów:
 eliminacji szkolnych, mających wyłonić dwóch uczniów z każdej kategorii 

wiekowej (razem czworo uczniów) do etapu drugiego;
 etapu drugiego - finału, mającego wyłonić zwycięzców.

2. Kryteria oceny:
 dobór i rozumienie tekstu;
 poprawność i ekspresja wypowiedzi;
 dykcja oraz opanowanie tekstu ;
 popularyzowanie treści patriotycznych;
 uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej;
 umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;
 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój);
 kształtowanie umiejętności rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Forma przesłuchań podczas etapu  finałowego:
 występy uczestników etapu drugiego odbywać się będą wobec publiczności, czyli 

uczniów i opiekunów z innych szkół oraz  jury.

4. Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Kalendarium:

 do dnia 06.11.2018 r. zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do finału Konkursu 
(e-mail:   konkurssp1ledziny@gmail.com )

 finał konkursu 15.11.2018 r. (czwartek) godz. 8:30 dla klas V-VI, godz. 11:00 dla klas 
VII-VIII w Bibliotece Miejskiej, ul. Lędzińska 86, 43-140 Lędziny

Nagrody:

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. 

Najlepsi uczestnicy oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe.
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 Uwaga !    

Jury konkursu jest upoważnione do interpretacji warunków regulaminowych.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  rejestracji  audiowizualnej  dla  celów  archiwalnych  oraz

promocyjnych w mediach obsługujących konkurs i wystawę około konkursową.

Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników i osób 
odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie. 

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: 

Monika Basiaga 

Joanna Otkowicz-Kmiecik 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

Szkoła.......................................................................................................

Adres szkoły..................................................... telefon ...................................

Imię i nazwisko uczestnika...............................................................................

Klasa..............................................................................

Imię i nazwisko autora ....................................................................................

Tytuł wiersza................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna..................................................................................

 


