
 

II Edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu                                

Poezji Patriotycznej 

 

Regulamin 

1. Cele i założenia konkursu: 

- kształtowanie postawy patriotycznej,                                                                            

- pogłębianie więzi z ojczyzną,                                                                                                            

- propagowanie poezji patriotycznej,                                                                                                  

- upowszechnianie kultury żywego słowa,                                                                                           

- rozwijanie umiejętności recytatorskich,                                                                                                 

- integracja ze środowiskiem szkolnym. 

2. Czas i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się 28.11.2019 r. o godz. 11
50

 w czytelni biblioteki szkolnej. 

3. Charakterystyka konkursu: 

- konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły,                                               

- zgłoszenia należy dostarczyć do nauczycieli- bibliotekarzy do 22.11.2019 r. 

wraz z jednym egzemplarzem recytowanego tekstu,                                                                                                                              

- każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wybrany przez siebie 

utwór- poezja patriotyczna okres międzywojenny. 

 

 



 

4. Zasady pracy jury: 

- uczestników konkursu będzie oceniać jury konkursowe pod przewodnictwem 

Pani Dyrektor Alicji Smołowik;                                                                                             

- kryteria oceny: 

 dobór repertuaru, 

 pamięciowe opanowanie tekstu, 

 interpretacja utworu (emisja głosu, dykcja, artykulacja), 

 kultura słowa, 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

5. Nagrody: 

Organizatorzy gwarantują następujące formy nagród:                                                                          

- nagrody książkowe,                                                                                                        

- dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. 

 6. Organizatorzy konkursu: 

- organizatorami szkolnego konkursu są nauczyciele- bibliotekarze, pani Monika 

Gralec i samorząd uczniowski,                                                                                                                                    

-  organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć 

i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu na stronie 

internetowej szkoły,                                                                                                            

- przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych 

osobowych [zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018 poz. 1000)] oraz wizerunku [zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 

poz. 880)] na stronie internetowej szkoły,                                                                        

- przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

konkursu przez uczestnika. 

  

  

 


