Regulamin konkursu recytatorskiego
„Biało-czerwona w słowach zaklęta”
1. ZASADY UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół w Kostrzynie nad
Odrą oraz uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych klas III gimnazjum
w Kostrzynie nad Odrą. Liczba uczestników z każdej szkoły nie jest
ograniczona.
2. CELE:
 Uczczenie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę poprzez prezentację utworów literatury pięknej.
 Budowanie u młodzieży przywiązania do tradycji i historii ojczyzny oraz
poczucia dumy z dokonań przodków.
 Stwarzanie młodym ludziom możliwości zaprezentowania wybranych
utworów poetów i pisarzy polskich.
 Popularyzacja dzieł literackich o tematyce niepodległościowej.
 Dbałość o kulturę żywego słowa.
 Rozwijanie postawy twórczej.
 Rozbudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej.
 Odkrywanie talentów i ich promocja w środowisku lokalnym.
3. TEMAT:
 Uczestnicy zobowiązani są przygotować do recytacji jeden utwór poetycki
lub fragment prozy na temat ojczyzny.
 Tekst powinien być starannie dobrany do możliwości głosowych
recytatora.
 Tekst powinien stanowić całość kompozycyjną i treściową.
 Czas prezentacji tekstu konkursowego: do 5 minut.
4. TERMINY:
 Ogłoszenie konkursu 1 października 2018 roku – bezpośrednio do szkół
drogą e-mail, poprzez stronę internetową Zespołu Szkół w Kostrzynie nad
Odrą, plakaty oraz radiowęzeł szkolny.

 Chęć wzięcia udziału w konkursie uczniowie Zespołu Szkół mogą
zgłaszać do pani Wioletty Flaszowskiej-Koziak do 31października 2018 r.
(środa), do godz. 12.00, w sali 161. Uczestnicy spoza Zespołu Szkół
zgłaszają się, za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego,
telefonicznie 957227700 lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
administrator@liceum-kostrzyn.com.
 Konkurs rozpocznie się we wtorek 6 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w
Zespole Szkół.
 Recytacje uczestników będzie oceniała komisja złożona z nauczycieli
języka polskiego naszej szkoły oraz nauczycieli szkół, których uczniowie
wezmą udział w konkursie.
5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY:
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada 2018 roku podczas Balu
Niepodległościowego w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.
 Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie gimnazjum i klas VII
i VIII szkoły podstawowej.
6. UWAGI OGÓLNE:
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników
konkursu przez Organizatora do celów związanych z powyższym
konkursem, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

