
 

 

  

 

 

 

 
Konkurs odbędzie się 25 maja 2019 r. o godz. 10.00 w  Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława 

Łokietka w Radziejowie. 

 Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do obcowania z wartościowymi tekstami literackimi.  

 

RReegguullaammiinn  kkoonnkkuurrssuu::  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. 

2. Konkurs prowadzony jest w formie dwóch turniejów: recytacja i poezja śpiewana. 

 

A. TURNIEJ RECYTATORSKI  

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:  

• młodzież szkół  podstawowych, 

• młodzież szkół  gimnazjalnych i średnich. 

      Repertuar obejmuje 2 utwory:  wiersz oraz fragment prozy o dowolnej tematyce. 

Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

 

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ  

1. Uczestnicy występują w dwu kategoriach:  

• 14-16 lat (szkoła podstawowa i gimnazjum), 

• 17-20 lat (szkoła średnia). 

2. Wykonawca jest solistą.  

3. Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane.  

4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:  

• wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub w prasie 

literackiej,  

• uczestnicy mogą wykonać jeden utwór z tekstem własnym.  

5. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. 

6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument, mały zespół muzyczny (do 3 osób) 

bądź wcześniej dokonane nagranie (plik mp3 lub płyta CD). 

 

Kryteria oceny:  

1. Sąd Konkursowy dokonuje oceny wg następujących kryteriów:  

 

W Turnieju Recytatorskim:  

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości 

wykonawczych uczestnika),  

 interpretacja utworów,  

 kultura słowa,  

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

W Turnieju Poezji Śpiewanej Sąd Konkursowy uwzględnia także:  

 zgodność muzyki z charakterem wiersza,  

 muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,  

 wartości artystyczne muzyki.  

 

                  Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej 

  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka  

w Radziejowie, ul. Szkolna 12 

tel. 542853228 

Miło nam zaprosić uczniów  

do udziału w Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej  

organizowanym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. 
 



 

2. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu 

Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.  

3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego.  

W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.  

4. Decyzja Sądu jest ostateczna!  

5. Sąd Konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.  

6. Uczestnicy mają prawo do zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej 

prezentacji – w dniu trwania przeglądu.  

7. Przewiduje się nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I - III oraz dyplomy za uczestnictwo dla 

pozostałych uczestników.  

 

Inne postanowienia: 

1. Każda szkoła może zgłosić do poszczególnych turniejów  po dwóch uczniów w każdej 

kategorii. 

2. Uczestnik konkursu może wystąpić w obu turniejach (recytatorskim i poezji śpiewanej). 

3. Termin zgłoszenia uczestników upływa 22 maja 2019 r. 

4. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 – turniej recytatorski, załącznik nr 2 – turniej poezji 

śpiewanej) wraz ze zgodą na wykorzystanie danych i wizerunku uczestnika (załącznik nr 3) 

należy wysłać drogą internetową na adres: sekretariat@radziejow.edu.pl, w temacie należy 

wpisać: Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej. 

5. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym. Brak  potwierdzenia oznacza, 

że  zgłoszenie nie dotarło do organizatora. Zgłoszenia  przysłane po wyznaczonym terminie 

nie będą brane pod uwagę. 

6. Osoba do kontaktu: Leszek Grabowski. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres: 

l_grabowski@wp.pl  z  dopiskiem: Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu konkursu bez 

podawania przyczyny. 

8.  Koszty dojazdu i diet pokrywają placówki delegujące. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 
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