
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

POEZJI PATRIOTYCZNEJ NIESKOŃCZENIE NIEPODLEGŁA 

 

 

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej Nieskończenie Niepodległa ma na celu  promowanie 

wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej, związanej z setną rocznicą 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

I ORGANIZATOR 

Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe i Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców 

Konnych w Łańcucie 

II CELE KONKURSU 

• Popularyzowanie poezji o tematyce  patriotycznej. 

• Zachęcanie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej  

z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. 

• Rozwijanie wrażliwości na poezję o tematyce patriotycznej. 

• Kształtowanie poczucia dumy narodowej. 

• Promowanie młodych talentów. 

III UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do  uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz III klas 

gimnazjalnych 

IV PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: 

• Klasy I – IV szkół podstawowych,  

• Klasy V – VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjalne.  

Konkurs odbędzie się w II etapach: 

1. Etap – szkolny 

• Szkoły w wyniku eliminacji wyłaniają do 4 kandydatów. 

• Zgłoszenia z nazwiskami wyłonionych uczniów (załącznik nr 1) oraz oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na udział w konkursie recytatorskim Nieskończenie Niepodległa 

i przetwarzanie danych osobowych przez jego organizatorów (załącznik nr 2) przesyłają  

do 19.10.2018 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie 

ul. 29 Listopada 21 

37-100 Łańcut  

tel. 17 225 24 34, e-mail: sp3lancut@poczta.onet.pl 

mailto:sp3lancut@poczta.onet.pl


2. Etap - międzyszkolny 

• Odbędzie się dnia 24.10.2018 r. (środa)  o godz. 900 w Szkole Podstawowej nr 3  

w Łańcucie 

• Przesłuchania konkursowe będą odbywać się z udziałem publiczności. 

V WARUNKI UCZESTNICTWA – ETAP MIĘDZYSZKOLNY 

• Każdy uczestnik konkursu recytatorskiego zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza  

o tematyce patriotycznej (upamiętniającej setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski), 

dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy. Czas występu nie powinien 

przekraczać 5 minut. 

• Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

VI KRYTERIA OCENY : 

• dobór i rozumienie tekstu, 

• zaangażowanie emocjonalne i interpretacja, 

• poprawność i ekspresja wypowiedzi, 

• dykcja oraz opanowanie tekstu. 

VII NAGRODY 

• Organizator nagrodzi po trzy osoby w każdej kategorii wiekowej; możliwe są również 

dodatkowe wyróżnienia. 

• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu konkursu, czyli 24.10.2018 r. 

• Wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe 

odbędzie się w listopadzie 2018 r. podczas uroczystości upamiętniających setną rocznicę 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę w MDK w Łańcucie  (szkoły zostaną 

poinformowane o terminie). 

• Decyzje komisji oceniającej recytacje uczniów w konkursie są nieodwołalne i zostaną 

zamieszczone w protokole obrad. 

VIII INFORMACJE 

1. Kolejność prezentacji ustala organizator. 

2.Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Bożena Wojtas 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Zgłoszenie do konkursu oznacza pełną i  nieodwołalną akceptację warunków zawartych  

w regulaminie. 



• Od uczestników wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (załącznik 

nr 2). Brak zgody wyklucza udział w konkursie. 

• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk 

uczestników oraz informacji o laureatach konkursu w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. 

 

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 

 

 


