


Regulamin Konkursu Recytatorskiego 

z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

,,Niepodległa - malowana wierszem” 

 

 

 

I. Organizator 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. 

 

II. Cele 

 Promowanie wśród dzieci i młodzieży utworów poetyckich poruszających sprawy  

odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 Powstanie tomiku wierszy autorów, którzy poruszali temat odzyskania 

niepodległości, 

 Pobudzanie wyobraźni i kreatywności oraz zachęcanie do inspiracji twórczych 

w poszukiwaniu wierszy o tematyce niepodległościowej, 

 Zapewnienie warunków sprzyjających wymianie doświadczeń w zakresie kultury 

żywego słowa i recytacji. 

 

III. Uczestnicy 

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci i młodzieży sądeckich 

szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie Nowego 

Sącza. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

- klasy I – III szkoły podstawowej 

- klasy IV – VII szkoły podstawowej 

- klasy II i III wygaszanych gimnazjum oraz szkoły średnie 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie drogą e-mail tekstu wiersza 

na adres e-mail recytacje.pm@gmail.com w formie pliku edytora tekstu „Word”. 

Następnie przygotowanie i prezentacja tego wiersza podczas recytacji. Termin 

nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 kwietnia 2018 r. Prace nadesłane po 
terminie nie biorą udziału w konkursie. 

2. Do konkursu uczestnik może nadesłać tylko jeden utwór poetycki podając autora, 

tytuł wiersza oraz rok powstania utworu dołączając wypełnioną kartę zgłoszenia 

(do pobrania na stronie palacmlodziezy.pl w informacji o konkursie). 

3. Przesłuchania finałowe odbędą się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, 

ul. Lwowska 226, w dniach 10 – 11 maja 2018 r. od godziny 10:00:  

- uczniowie klas I – III oraz klas IV – VII szkół podstawowych – 10 maja 2018r,  

- uczniowie klasy II i III gimnazjalnych oraz szkoły średnie – 11 maja 2018r. 

Podczas recytacji mile widziany jest strój nawiązujący do okresu historycznego, 

w którym Polska odzyskała niepodległość.  

 

V. Ocena Jury 

Jury oceni uczestników konkursu kierując się następującymi kryteriami: 

 doborem repertuaru (wartość artystyczna i wychowawcza utworu oraz 

dostosowanie do wieku uczestnika), 

 interpretacją wybranego wiersza, 

 kulturą słowa, 

 ogólnym wyrazem artystycznym. 

 

 

UROCZYSTY FINAŁ KONKURSU 

ODBĘDZIE SIĘ 

10 – 11 maja 2018 r. o godz. 10:00 

w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Nadesłane wiersze zostaną wydane w tomiku okolicznościowym prezentującym 

autorów, którzy podejmowali sprawy niepodległości Polski. 

2. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu 

publikacji ich nazwisk, wizerunków i prac w środkach masowego przekazu oraz 

zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

Wszelkich informacji udziela: 

Lidia Kowalczyk    Pałac Młodzieży 

tel. + 48 18 442-07-32   ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz 

palacmlodziezy.pl 
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