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REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POEZJA DLA NIEPODLEGŁEJ
Konkurs recytatorski realizowany jest w ramach projektu NIEPODLEGŁA1918.PL, którego celem jest
aktywizacja szkół polonijnych i polskich za granicą do przeprowadzenia wydarzeń upamiętniających
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Celem konkursu recytatorskiego jest pogłębienie znajomości poezji patriotycznej, która odgrywa
ważną rolę w kształtowaniu dojrzałych postaw wobec Ojczyzny.
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej z siedzibą w Krakowie,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000497204.
2. Konkurs recytatorski odbędzie się we współpracy ze szkołami polonijnymi i polskimi za granicą,
które zgłoszą chęć udziału w projekcie.
3. Partnerem projektu NIEPODLEGŁA1918.PL jest Kongres Oświaty Polonijnej.
4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można pobrać ze strony www.okp.krakow.pl
Ewentualne zmiany w regulaminie konkursu będą zamieszczane na wskazanej wyżej stronie.
5. Konkurs rozpoczyna się 1 maja 2020 r. i trwać będzie do 10 grudnia 2020 r.
§2 Cel konkursu
Celem konkursu jest:
➢ zainteresowanie uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą poezją patriotyczną;
➢ kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego;
➢ poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka;
➢ doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozwijanie pamięci, uczenie rywalizacji w przyjaznej
atmosferze;
➢ poszerzanie znajomości faktów historycznych;
➢ kształtowanie postaw patriotycznych.
§3 Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs recytatorski adresowany jest do szkół polonijnych i polskich za granicą.
2. Rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych: młodszej i starszej.
3. Granice wiekowe grup określą nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu recytatorskiego.
4. Konkurs będzie miał formę recytacji jednego utworu wybranego spośród wierszy wskazanych przez
Organizatora.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów.

➢ Etap klasowy - wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany wiersz, który deklamują na
forum klasy. Nauczyciel wybiera maksymalnie trzy najlepsze prezentacje i kwaliﬁkuje je do
etapu szkolnego.
➢ Etap szkolny - uczniowie prezentują wybrany przez siebie utwór w ﬁnale konkursu, który
odbędzie się w szkole w terminie do 25 listopada 2020 r.
6. Szkolny koordynator konkursu recytatorskiego prześle Organizatorowi listę uczniów zgłoszonych do
etapu klasowego oraz zakwaliﬁkowanych do etapu szkolnego do dnia 30 października 2020 r. (zał. nr
1 do regulaminu).
7. Do oceny uczestników drugiego etapu (szkolnego) zostanie powołane kilkuosobowe jury, które
wyłoni laureatów konkursu recytatorskiego oraz przyzna I, II i III miejsce w dwóch kategoriach
wiekowych.
8. Z obrad jury zostanie sporządzony protokół, który należy przesłać Organizatorowi konkursu do dnia
30 listopada 2020 r. (zał. nr 2 do regulaminu).
§4 Kryteria oceny
Jury konkursowe dokona oceny uczestników według następujących kryteriów:
➢ dobór tekstu odpowiedni do wieku oraz predyspozycji uczestnika konkursu;
➢ opanowanie pamięciowe utworu;
➢ poprawność językowa;
➢ interpretacja tekstu literackiego (intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza);
➢ ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, rekwizyt).
§5 Nagrody w konkursie
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
2. Laureatom konkursu w dwóch kategorii wiekowych zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
3. Dla szkolnych koordynatorów konkursu i członków jury przewidziano pamiątkowe upominki.

§6 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu recytatorskiego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora do celów związanych z konkursem, jego promocją oraz kontrolą i rozliczaniem zadania
publicznego.
2. Informacje o laureatach konkursu zostaną umieszczone na stronie www.okp.krakow.pl
3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy mają prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
4. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie.

Sﬁnansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

