Szanowni Państwo !
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie

serdecznie
zaprasza uczniów klas
VII, VIII szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych
do udziału w

XI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej
pod hasłem

„Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”
Celem konkursu jest popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury,
pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień
młodzieży. Recytacje będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach: szkoły
podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
Konkurs odbędzie się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu
Lubelskiego. W związku z pandemią COVID-19 konkurs przebiegnie
w zmienionej formie. Ocenie będą podlegały nagrania recytacji uczestników
konkursu.
Mamy nadzieję, że w tym roku Państwo i uczniowie również nas nie
zawiedziecie i mimo tak trudnych warunków konkurs się jednak odbędzie.
Dyrektor szkoły

REGULAMIN KONKURSU

1. Warunki uczestnictwa:
• konkurs skierowany jest do uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej
oraz szkół ponadpodstawowych,
• każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczestników,
• wypełnione Karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem, faksem na adres
majorhubal@wp.pl, 815660045 do 27 listopada 2020 r.,
• Prosimy o dostarczenie razem z kartą wypełnionej przez rodziców
uczestników konkursu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
( zgoda w załączniku),
• ze względu na sytuację epidemiczną szkoły dostarczają nagranie video z
recytacją uczestnika do dnia 04.12.2020 r. na e-mail szkoły lub na
nośniku zewnętrznym (pendrive, płyta DVD),
• uczestnik
konkursu
przygotowuje
recytację
wiersza
(lub jego fragment) o tematyce patriotycznej,
• czas prezentacji nie dłuższy niż 3 minuty,
• nagranie powinno być wykonane na tle ściany, tablicy itp.( nie powinno być
uwidocznione wnętrze np. mieszkania),
• komisję konkursową powołuje organizator,
• ogłoszenie wyników odbędzie się po obejrzeniu nagrań recytacji wszystkich
wierszy i dokonaniu oceny przez jury 8 grudnia 2020 r.,
• decyzja komisji jest niepodważalna,
• dla uczestników przewidziane są nagrody ,wyróżnienia ,a dla wszystkich
uczniów dyplomy uczestnictwa ( zostaną doręczone do szkół),
2. Jury dokona oceny recytacji i wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru,
• znajomość tekstu,
• interpretacja utworu (tempo, intonacja, kultura słowa, ogólny wyraz
artystyczny)
Szczegółowych informacji udziela p. Jolanta Szpytma, pod numerem telefonu
696451688 lub sekretariat szkoły (081)5660045.

Organizatorzy

