REGULAMIN
VI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„ZNAM ZIEMIĘ ŁOMŻYŃSKĄ”

ORGANIZATOR KONKURSU:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży
Pomysłodawca konkursu:
nauczyciel bibliotekarz, Dorota Przestrzelska
Współorganizator :
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji,
doradca zawodowy, Sylwia Lutostańska

II CELE KONKURSU:
-

upowszechnianie

wśród

uczniów

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych wiedzy o ziemi łomżyńskiej i jej okolicach,
- rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz
krasomówczych,
- rozbudzanie wrażliwości uczniów na piękno poezji, piękno mowy ojczystej oraz
popularyzacja kultury żywego słowa.

III ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum,
b) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Każdy uczestnik prezentuje wybrany przez siebie wiersz, legendę lub
fragment prozy mówiący o ziemi łomżyńskiej bądź jej okolicach.

2. Każda szkoła ( z Łomży i okolic) może zgłosić maksymalnie trzech uczestników (prosimy
o obecność opiekuna).
3. Uczestnik Konkursu udziela pisemnej zgody na ujawnienie swoich danych osobowych oraz
wizerunku. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (podpisane
oświadczenie).
4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz
oświadczenia do dnia 20 marca 2019 roku (każdy uczestnik wypełnia osobną kartę
uczestnictwa)

IV OCENA UCZESTNIKÓW
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
Wszystkie kwestie sporne i nieuregulowane powyższymi zapisami rozstrzyga organizator
konkursu.
TERMIN ZGŁASZANIA DEKLARACJI UCZESTNICTWA – 20 marca 2019 r.
SPOSÓB ZGŁASZANIA DEKLARACJI UCZESTNICTWA - wypełnione karty
uczestnictwa prosimy przesyłać na wskazany adres e-mail organizatora konkursu –
dorthy5@wp.pl lub listownie, na adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące, 18-400 Łomża,
ul. Bernatowicza 4 z dopiskiem – Konkurs Recytatorski „ZNAM ZIEMIĘ ŁOMŻYŃSKĄ”.
Potwierdzeniem zgłoszenia jest zwrotny e-mail od koordynatora.
Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu, Dorota Przestrzelska – 608 776 409
TERMIN KONKURSU – 27 marca 2019r., godzina 10.00
MIEJSCE – Aula I Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

