
 

 

REGULAMIN  
 

VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego         
   Pół żartem, pół serio – o marzeniach 

 
 
 
 
 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego  

w Warszawie 

 

KORDYNATORKI VII EDYCJI KONKURSU: 

 Anna Lipińska i Katarzyna Fukowska 

 

CELE KONKURSU: 

1. Upowszechnianie poezji wśród młodzieży szkół gimnazjalnych                           

i ponadgimnazjalnych. 

2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności 

recytatorskich. 

3. Rozbudzanie wrażliwości uczniów na piękno poezji, piękno mowy 

ojczystej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. 

4. Zapoznanie gimnazjalistów z XXXVIII LO. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs organizowany  jest na dwóch poziomach: 

a) dla uczniów szkół gimnazjalnych; 

b) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 



 

 

2. Każda szkoła (z Warszawy i okolic) może zgłosić od jednego do trzech 

uczestników (prosimy o obecność opiekuna). Organizator w wyjątkowych 

sytuacjach może dopuścić udział większej liczby uczestników z jednej 

szkoły.   

3. Niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest o udziale w Konkursie i jego 

warunkach poinformować swoich rodziców / opiekunów prawnych. 

4. Uczestnik Konkursu udziela zgody na ujawnienie swoich danych 

osobowych oraz wizerunku na stronach internetowych: XXXVIII LO, 

Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz Muzeum - Pałacu w Wilanowie.  

5. Uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór (poetycki lub 

prozatorski) o tematyce zgodnej z hasłem konkursu. Dopuszczalne są 

utwory pozbawione wulgaryzmów i treści obraźliwych.  

6. Łączny  czas prezentacji nie może przekraczać pięciu minut. 

7. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, 

gest, rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji. 

8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty 

zgłoszenia do dnia 15 lutego 2016 roku  (dla każdego uczestnika należy 

wypełnić osobną kartę). 

9. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które będzie 

uwzględniać: 

a) dobór repertuaru pod kątem tematu; 

b) stopień pamięciowego opanowania tekstu; 

c) poprawne deklamowanie i interpretację tekstu; 

d) ogólny wyraz artystyczny. 

10. Na poszczególnych poziomach zostaną przyznane następujące nagrody: 

- 1 miejsce; 

- 2 miejsce; 



 

 

- 3 miejsce; 

- dwa wyróżnienia. 

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a nauczyciele 

prowadzący - podziękowania. 

10.  Wszystkie kwestie sporne i nieuregulowane powyższymi zapisami 

rozstrzyga organizator konkursu.  

 

TERMIN ZGŁASZANIA DEKLARACJI UCZESTNICTWA: 

15 lutego 2016 r. 

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA DEKLARACJI UCZESTNICTWA:  

     wypełnione  karty uczestnictwa prosimy przesyłać na wskazany 

 adres  e-mail: konkursrecytatorski@interia.pl 

(Potwierdzeniem zgłoszenia jest zwrotny e-mail od organizatorów. Jeśli nie otrzymają Państwo 

odpowiedzi oznacza to, że informacja nie dotarła. W takiej sytuacji prosimy  o ponowne wysłanie 

formularza.)                                        

 

TERMIN KONKURSU: 

15 marca 2016 r.,  godzina 10.00 

 

MIEJSCE: 

Muzeum - Pałac w Wilanowie; Sala Biała 

 

 

 

 

 

WILANÓW 2016 
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