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1. Cele konkursu
- Krzewienie kultury języka ojczystego.
- Upowszechnienie twórczości polskich poetów.
- Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
- Upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży polonijnej.

2. Zasady uczestnictwa
- Konkurs adresowany jest do szkół polonijnych na terenie Republiki Irlandii.
- Jury oceniać będzie recytatorów w trzech kategoriach wiekowych:
    

• klasy  I – II
• klasy  III -  IV
• klasy   V – VI
• klasy    VII -  VIII / Liceum

-  Do  konkursu  przystępują  indywidualni  uczestnicy  (  każdy  uczeń  ma  własną  prezentację),  która
zostanie   nagrana  telefonem  lub  kamerą  i  nadesłana  w  formie  elektronicznej  do  szkolnego
koordynatora projektu. Rejestracja powinna być wykonana z odległości 2-3 metrów, tak aby ujęta była
cała postać recytatora. Czas trwania prezentacji 5 minut.
- Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 1 uczestnik z każdej grupy wiekowej.
- Każdy uczestnik prezentuje własny wiersz lub polskiego poety w dowolnej konwencji :
  recytacja, śpiew, rap, drama lub gwara.  
-  Zgłoszenie  dziecka  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  warunków  niniejszego
regulaminu  oraz  z  wyrażeniem zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  rodziców/  opiekunów
prawnych i dziecka oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie
zgłoszenia.



3. Przebieg konkursu
- Nadsyłanie nagrań video i wypełnionej karty zgłoszenia ( skan):

• Kartę zgłoszeniową uczestnika przesyła szkolny koordynator projektu wraz ze zgodą 
rodziców/prawnych opiekunów do dnia 12 listopada na adres  polmacierz1@gmail.com

• Nagranie  przesyła koordynator projektu szkolnego  na adres  
lokomotywa2020@szkolapak.com

W temacie maila powinna być nazwa szkoły i przedział wiekowy uczniów.
• Termin nadsyłania filmów  :  15 listopad 2020 r. godzina 24.00.

- Odsłuchanie wszystkich nagrań przez Jury Konkursowe
- Ogłoszenie laureatów wytypowanych przez Jury Konkursowe 29 listopada 2020 r. oraz publikacja 
nagrań z laureatami na stronie internetowej Organizatora.

4. Kryteria oceny jury
- Dobór  tekstu i jego pamięciowe opanowanie.
- Interpretacja tekstu.
- Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

5. Nagrody
- Laureaci wytypowani przez Jury Konkursowe otrzymają nagrody konkursowe rzeczowe oraz książki 
i dyplomy.
- Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
- Nagrody dla uczestników zostaną wysłane na adres podany na zgłoszeniu. Prosimy o jeden adres dla 
uczestników danej szkoły.

6. Warunki końcowe
Integralną częścią niniejszego regulaminu jest karta zgłoszeniowa.
Organizator nie przyjmuje zmian zgłoszonych uczestników.
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