ZAPRASZAMY

Pieczęć Szkoły
KARTA ZGŁOSZENIA

NA IV EDYCJĘ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„ŚLADEM WIELKICH POLAKÓW”

Wojewódzki Konkurs „Śladem Wielkich Polaków”

POŚWIĘCONĄ

Konkurs Recytatorski
Śladami słów Stanisława Wyspiańskiego

STANISŁAWOWI WYSPIAŃSKIEMU
POD HONOROWYM PATRONATEM

1. Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. Instytucja delegująca:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4. Repertuar:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
5. Dane nauczyciela-opiekuna (z tel. kontaktowym):
……………………………………………………………………

WOJEWODY PODKARPACKIEGO,
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO,
PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY,
STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO
I
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na
przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu
(Ustawa z 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.833)

,,A włócz się, poezjo, włócz (…)”
………………….......................
Dyrektor

………………………………………………
Uczestnik

/Stanisław Wyspiański ,,Wesele”- Poeta: akt I, scena 36/

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu
„Śladem Wielkich Polaków”
Konkurs Recytatorski
Śladami słów Stanisława Wyspiańskiego
I. Organizator
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Jarosławiu
II. Cele





Promowanie twórczości literackiej Stanisława Wyspiańskiego.
Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka ojczystego.
Kształcenie umiejętności pracy z tekstem i jego interpretacji.
Stwarzanie młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień recytatorskich.

III. Warunki uczestnictwa
 Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
 Każda placówka deleguje maksymalnie 3 recytatorów.
 Uczestnik prezentuje dwa utwory poetyckie, bądź też fragment
w przypadku dramatu, autorstwa Stanisława Wyspiańskiego.
 Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów
inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.)
 Maksymalny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
 Recytacje oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora posługując
się następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru zgodny z założeniami konkursu
- dykcja i opanowanie tekstu
- interpretacja tekstu
- ogólne wrażenie artystyczne
 Kolejność prezentacji podczas konkursu zostanie ustalona przez
Organizatora.
 Werdykt Jury jest ostateczny.

 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uważane będzie za uznanie warunków
regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku i danych
osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją
o konkursie.
IV. Terminy
 Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 27.03.2017r.
Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.
Termin: 07.04.2017 r., godz. 9:00.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
V. Adresy
 Zgłoszenie udziału w konkursie recytatorskim należy przesłać na formularzu
przygotowanym przez Organizatora na adres:
ZSB i O w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 23
37 - 500 Jarosław
z dopiskiem „Konkurs Recytatorski - Śladami słów Stanisława Wyspiańskiego.”
 Wszelkie uwagi, pytania prosimy kierować pod niżej wymienione adresy
kontaktowe:
Małgorzata Stec, tel. 608014729, mail: margo774@interia.eu
Małgorzata Hałajko, tel.661940211, mail: mhalajko@interia.pl
 Na stronie internetowej szkoły: www.zsbiojaroslaw.edu.pl w zakładce „ŚWP
IV edycja” znajdą Państwo regulamin konkursu gotowy do wydrukowania.
VI. Nagrody
 Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy
otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Pragniemy poinformować, że od ubiegłego roku szkolnego, nasz konkurs znajduje się
w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora
Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
a następnie uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu
(na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

