
Regulamin konkursu recytatorskiego 
pt. „Strofy dla Niepodległej”

IV EDYCJA

1. Organizator:
 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna 

w Sieradzu Filia w Wieluniu;
 Biblioteki szkolne: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu.
2. Cele konkursu:

 poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej pisarzy i poetów polskich;
 rozwijanie zainteresowań literackich;
 poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka;
 kształtowanie i upowszechnianie kultury żywego słowa;
 doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich;
 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
 poszerzanie znajomości faktów historycznych;
 zainteresowanie uczniów prozą i poezją patriotyczną.

3. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieluńskiego.
Każdy  uczestnik  prezentuje  po  jednym  wybranym  wierszu  lub  fragmencie  prozy  o  tematyce 
patriotycznej, którego  czas  prezentacji  nie  może  przekraczać  5  minut  (komisja  zastrzega  sobie 
możliwość przerwania dłuższego występu). Uczestnicy poprzedniej edycji nie mogą wystąpić z tym 
samym utworem.
 4. Kryteria oceny
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 opanowanie tekstu,
 oryginalność,
 dykcja,
 interpretacja.

5. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i przesłanie/dostarczenie na adres 
Organizatora karty zgłoszenia do 19.11.2021 r.  z dopiskiem: „Konkurs recytatorski – Strofy dla 
Niepodległej”. Szczegółowe  informacje  o  przebiegu  konkursu  oraz  ewentualne  zmiany  będą 
zamieszczane na stronie http://www.filiawielun.bpsieradz.pl/.
6. Termin konkursu: 24.11.2021 r.
7. Miejsce: Aula WODN – sala nr 7 w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 6.
8. Godzina rozpoczęcia konkursu: 1100

9. Nagrody:
- laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
10.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania oraz rejestracji prezentacji, a także 
opublikowanie listy laureatów na stronach internetowych i Facebooku.
11. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
12. Karty zgłoszeń i pozwolenia od rodziców lub opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich 
można pobrać ze strony: http://www.filiawielun.bpsieradz.pl/

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie!
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:

tel. 43 843-41-19
email: filiawielun@bpsieradz.pl


