REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Rok 1918 w poezji”
I Organizatorem konkursu jest
Zespół Szkół Społecznych nr 1
im. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w Krakowie
ul. Forteczna 54,
30-437 Kraków,
tel. (012) 262-20-94,
fax. (012) 262-01-03.

II Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy
prezentują się w dwóch grupach wiekowych:
- grupa pierwsza – uczniowie klas IV, V szkół podstawowych,
- grupa druga – uczniowie klas VI, VII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów.

III Cele konkursu:
- podkreślenie wagi wydarzeń sprzed stu lat,
- kształtowanie postawy patriotyczno -obywatelskiej,
- popularyzacja poezji i prozy niepodległościowej wśród dzieci i młodzieży,
- uwrażliwienie na piękno literatury,
- rozwijanie uzdolnień i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

IV Przebieg konkursu:
1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden tekst liryczny lub jeden fragment prozy
tematycznie związany z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
2. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.
3. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap – eliminacje szkolne 30 maja 2018 r.
II etap – finał konkursu 25 października 2018 r. w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im.
Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w Krakowie przy ul. Fortecznej 54.

4. Uczestników I etapu konkursu ocenia komisja złożona z trzech nauczycieli danej szkoły.
Członkowie komisji wyłaniają maksymalnie trzech zwycięzców w każdej grupie wiekowej,
którzy przechodzą do etapu II. Listy zwycięzców etapu szkolnego należy przesłać wraz z
wypełnionym przez rodzica formularzem (załącznik 1) na adres organizatora do 7 czerwca
2018 r.
5. W II etapie uczestników ocenia niezależne jury, w skład którego wchodzić będą
zaproszeni przez organizatorów nauczyciele. W każdej grupie wiekowej wyłoniony zostanie
laureat I miejsca.
6. Oceniane będą:
- dobór tekstu,
- interpretacja,
- dykcja,
- znajomość tekstu,
- wrażenie ogólne,
Kostium i rekwizyty nie wpływają na ocenę.
7. Dla osób, które zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej przewidziane są
nagrody. Laureat I miejsca (w każdej grupie wiekowej) będzie zaproszony do występu w
uroczystej Gali w listopadzie 2018.
8. Kolejność wystąpień na każdym etapie jest losowa. Obrady komisji są tajne, decyzja jest
ostateczna i nie ulega zmianie.

Załącznik 1
do Regulaminu konkursu recytatorskiego
„Rok 1918 w poezji”

Oświadczenie rodziców uczniów biorących
udział w konkursie
1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka .......................................………………………...................................................................
(imię i nazwisko)

ucznia ..............................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w konkursie recytatorskim „Rok 1918 w poezji”
organizowanym przez Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Prezydenta RP Ryszarda
Kaczorowskiego w Krakowie, ul. Forteczna 54, 30-437 Kraków
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.
….........................................................................
podpis rodzica
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
….........................................................................
podpis rodzica

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej organizatora imienia i
nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka.
….........................................................................
podpis rodzica

