
REGULAMIN XIII POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY OBCOJĘZYCZNEJ 

pod patronatem Burmistrza Miasta Biłgoraj 

 

ORGANIZATOR: 

 

GimnazjumNr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju 

ul. Kościuszki 41 

Tel./fax (084) 686-02-33 

 

 

 

W ramach XIII POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I 

PROZYOBCOJĘZYCZNEJ odbędą się równolegle trzy odrębne konkursy: 

 

 XVIII POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY 

NIEMIECKOJĘZYCZNEJ; 

 XIII POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY 

ANGLOJĘZYCZNEJ; 

 VI  POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY 

ROSYJSKOJĘZYCZNEJ. 

 

 

CELE KONKURSU: 

 popularyzacja literatury państw niemieckiego, angielskiego oraz rosyjskiego obszaru językowego; 

 motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poznawania kultury wyżej wymienionych państw; 

 zainteresowanie uczniów literaturą niemiecko- , rosyjsko- oraz anglojęzyczną; 

 doskonalenie poprawności języka niemieckiego, rosyjskiego oraz angielskiego; 

 stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych. 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 3 klas gimnazjalnych oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych. 

2. Każda szkoła zgłasza maksymalnie dwóch uczestników do konkursu recytatorskiego języka 

niemieckiego, dwóchuczestników do konkursu recytatorskiego języka rosyjskiego oraz dwóch do 

konkursu recytatorskiego języka angielskiego. W przypadku dużej liczby chętnych proponujemy 

przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych. 

3. Karty zgłoszeń wraz z dołączonym tekstem utworu należy przesłać 

na adres gimnazjum lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły.  

Na kopercie prosimy o dopisek: konkurs - język niemiecki i/lub język angielski i/lub język rosyjski. 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.02.2019 r. 

5. Ze względów organizacyjnych uczniowie zgłoszeni do konkursu po terminie nie będą do niego 

dopuszczeni. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego utworu poetyckiego bądź prozy 

(wiersz, bajka, ballada) w języku oryginału – w całości lub we fragmencie.  

2. Dobór utworów i autorów poezji i prozy niemiecko-, rosyjsko-  i anglojęzycznej jest dowolny, jednak 

nie może to być utwór wykonywany w konkursach w ciągu poprzednich dwóch lat. Lista tych 

utworów, jak również regulamin oraz karty zgłoszeń, dostępne są na stronie internetowej szkoły: 

www.gm1.lbl.pl 

3. Czas prezentacji utworu do 10 minut. 

4. Zmiany utworów mogą nastąpić w terminie najpóźniej 2 tygodni przed konkursem.  

 



KRYTERIA OCENY I NAGRODY: 

1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatorów. Wszystkie trzy 

konkursy mają odrębne jury. 

2. Ocenie podlegają: 

 interpretacja utworu; 

 poprawność wymowy w języku rosyjskim, niemieckim lub angielskim; 

 wrażenia artystyczne i estetyczne; 

 stopień opanowania tekstu utworu. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

 

USTALENIA: 

1. Organizatorzy nie zwracają kosztów przyjazdu. 

2. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z konkursem prosimy o kontakt osobisty bądź 

telefoniczny z nauczycielami języków obcych Gimnazjum Nr 1: tel. (084) 686-02-33 (sekretariat 

szkoły). 

3. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursów: 

 konkurs języka niemieckiego 

- Joanna Sidor 

 konkurs języka angielskiego 

- Iwona Siwiela 

 konkurs języka rosyjskiego 

- Anna Skurzak 

 
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

 

Konkurs odbędzie siędnia 28.03.2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Biłgorajskim Centrum Kultury w 

Biłgoraju w sali kameralnej. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka  

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem XIII POWIATOWEGO 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY 

OBCOJĘZYCZNEJ organizowanym przez Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej 

 w Biłgoraju i wyrażam zgodę, aby moje dziecko  

 

 

……………………………………………………………………ucz. kl. ……….. 

                    (imię i nazwisko dziecka) 

 

……………………………………………………………………… wzięło w nim udział.   

                    (nazwa szkoły/placówki) 

 

 

Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

Szkołę jako Administratora Danych Osobowych w ramach realizacji Festiwalu, w tym na 

fotografowanie i filmowanie występów mojego dziecka oraz publikację imienia i nazwiska, 

klasy i szkoły, do której dziecko uczęszcza, a także wszelkich utrwalonych w trakcie 

Festiwalu materiałów, w tym wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły. Jednocześnie 

oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem 

poinformowany o prawie dostępu do treści danych, a także możliwości ich poprawiania.  

 

………………………….                                                     ………….………………………… 

       (miejscowość, data)       (podpis rodzica/opiekuna) 

 


