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Regulamin X edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w języku angielskim oraz 
niemieckim 

Cele konkursu:  
• rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich 
• poznawanie kultury krajów anglojęzycznych/niemieckojęzycznych  
• upowszechnianie poezji krajów anglojęzycznych/niemieckojęzycznych wśród młodzieży 
• doskonalenie języka angielskiego/niemieckiego 
• szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów   

Regulamin konkursu:  
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII szkól podstawowych oraz klas II i III szkół 

gimnazjalnych z terenu powiatu żnińskiego. 
2. Konkurs nie jest przeznaczony dla uczniów, dla których język angielski/niemiecki jest językiem 

ojczystym.  
3. Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii dwóch języków: angielskiego i niemieckiego.  
4. Uczniowie uczestniczą w konkursie na własne życzenie, zgłaszając chęć uczestnictwa swoim 

nauczycielom  (w przypadku dużej liczby chętnych proponujemy przed konkursem powiatowym 
przeprowadzenie eliminacji).  

5. Nauczyciele prowadzący zobowiązani są przesłać karty zgłoszenia uczestników wraz z treścią 
wybranego utworu w terminie do 10.04.2018r. (Karty zostały dostarczone do szkół wraz z 
regulaminem i plakatem konkursowym). 

6. Uczestnik konkursu wybiera jeden wiersz lub fragment prozy anglo- lub niemieckojęzycznej bądź 
przekład w języku angielskim lub niemieckim.  

7. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne: element ruchu, rekwizyt, gest 
sceniczny, także o element audio, natomiast nie o prezentację multimedialną.  

8. Recytacje oceniają niezależne komisje konkursowe (j. angielski/j. niemiecki). W skład komisji 
wejdą nauczyciele języka angielskiego/niemieckiego żnińskich szkół gimnazjalnych lub 
ponadgimnazjalnych. 

9. Komisje konkursowe dokonywać będą oceny wg następujących kryteriów:  
• dobór repertuaru  
• poprawność wymowy 
• ogólny wyraz artystyczny 
• stopień opanowania tekstu utworu 
• prawidłowa głosowa interpretacja tekstu   
10. Wyniki konkursu ogłasza Organizator konkursu po upływie około 40 minut od zakończenia wszystkich 

recytacji.  W trakcie konkursu, w przerwach między recytacjami i ogłoszeniem wyników odbędą się 
występy artystyczne młodzieży ILO . 

11.  Uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów (w danej kategorii) zajmują odpowiednio I, II, III 
miejsce.   

12. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdym języku uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe.   
13. Ustalenia komisji konkursowych są ostateczne.  
14. Konkurs odbędzie się 13.04.2018r. o godzinie 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci 

Śniadeckich w Żninie (sala gimnastyczna)   
15. Uczeń staje się uczestnikiem konkursu pod warunkiem wypełnienia i wysłania do organizatora karty 

zgłoszenia uczestnika do 10.04.2018r. na adres: I LO im. Braci Śniadeckich, ul. Sienkiewicza 1, 
88-400 Żnin lub mailem na adres: lo@znin.pl  

16. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  
17. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku 

w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu.  
18. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.    
19. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu listy laureatów. 
20. Organizatorami i opiekunami konkursu są  mgr Joanna Dobosz, mgr Anna Wika. 

                   ...............................................                                                             
                  Podpis Organizatorów                                                                                                                      


