
 

Regulamin VII Międzyszkolnego  

Konkursu Recytatorskiego  

 „Bitwa na słowa” 

 

 
I. ORGANIZATORZY: 

 Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

 

II . CELE KONKURSU: 

1. Zachęcenie młodzieży do obcowania z wartościowymi tekstami poetyckimi  

     o tematyce miłosnej, a także dostarczenie wielu wspaniałych przeżyć  

     i  wzruszeń zarówno uczestnikom jak i publiczności. 

2.  Odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich wśród uczniów. 

3.  Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. 

4.  Promowanie młodych talentów. 

5.  Integrowanie społeczności szkolnej 

6.  Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

Termin zgłaszania uczestników - w nieprzekraczalnym terminie  

do 13 listopada 2019 roku  wyłącznie drogą mailową lub faxem. 

W temacie maila należy wpisać: Konkurs recytatorski 

 

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 130 

17 – 300 Siemiatycze 

woj. podlaskie 
 

Sekretariat: tel/fax.: (085) 655 28 70  

e-mail: sekretariat@zst.czartajew.pl 

 

Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu: mgr – Sylwia 

Pierlejewska tel. 667 134 784, Elżbieta Rożuk tel. 502 316 109 

 

Przewidziany termin konkursu: 20.11.2019 r. godz. 9.00 

 

IV. KATEGORIE:  

Uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) powiatu siemiatyckiego  

i okolic 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Do konkursu każda szkoła może wytypować od 1 do 3 uczestników.  

2. Uczestnicy przygotują do prezentacji 1 utwór poetycki lub wykonanie 

wokalne. 



3. Do akompaniamentu może być wykorzystany instrument bądź wcześniej 

dokonane nagranie (półplayback). Uczestnicy korzystają z własnych 

instrumentów muzycznych. 

4. Zgłoszenie ucznia do udziału w Konkursie, na załączonej KARCIE 

ZGŁOSZENIA z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 

powinno być dostarczone do dnia 13 listopada 2019 r.  

 

drogą mailową:  sekretariat@zst.czartajew.pl 

lub tel/fax.:   (085) 655 28 70  

 

 

VI. KRYTERIA OCENIANIA: 

 1. Wybór wiersza 

 2. Interpretacja utworu 

 3. Kultura słowa 

 4. Stopień opanowania pamięciowego tekstu 

 5. Ogólny wyraz artystyczny 

 6. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu. 

 7. Dopuszcza się recytowanie wierszy lub śpiewanie z akompaniamentem lub 

    podkładem muzycznym. 

 

 

VII. NAGRODY: 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie, 

laureaci - wyróżnienia i nagrody.  

 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Regulamin Konkursu, Karta Zgłoszenia dodatkowo dostępne są na stronie 

www.zst.czartajew.pl  
  

Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie recytatorskim jest równoznaczne 

z akceptacją wszystkich punktów regulaminu. 

Osoby uczestniczące wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, 

fotografiach oraz publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


