
 

Regulamin konkursu recytatorskiego „Twórczość Marii Konopnickiej” 

dla uczniów  Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach 

oraz klas VII i VIII szkół podstawowych powiatów ościennych z powiatem lubańskim 

 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży twórczości Marii Konopnickiej. 

2. Popularyzacja literatury pięknej. 

3. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z rokiem Marii Konopnickiej. 

4. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i umiejętności recytatorskich. 

5. Promocja talentów dzieci i młodzieży. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu recytatorskiego jest stowarzyszenie „Pałacowy Świat w Biedrzy-

chowicach” oraz Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach. 

2. Konkurs został zorganizowany w związku z realizacją projektu „Maria Konopnicka – 

patronką Technikum przy Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach” dofinansowa-

nego ze środków Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej.  

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach i jest skierowany do: 

 uczniów Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach, 

 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatów ościennych z powiatem 

lubańskim. 

2. Finał konkursu zostanie przeprowadzony dnia 8 marca 2023 r. 

3. Każda szkoła podstawowa do dnia 3 marca 2023 roku może zgłosić dwóch finalistów: po 1 

uczestniku z klasy VII i z klasy VIII. 

4. Każda klasa Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach do dnia 3 marca 2023 

roku może zgłosić do konkursu po 1 finaliście (po przeprowadzeniu etapu klasowego). 

5. Uczniowie szkół podstawowych prezentują wybrany wiersz lub fragment wiersza Marii 

Konopnickiej. 

6. Uczniowie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach prezentują wiersz, 

fragment wiersza lub prozy Marii Konopnickiej. 

7. Czas wykonania utworu nie powinien przekraczać 5 minut. 

8. Zgłoszenia uczestników muszą być potwierdzone zgodą rodzica/opiekunaprawnego na 

udział w Konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.Wypełnioną kartę zgłoszenia 

należy złożyć do dnia 3 marca 2023 r.(piątek) bezpośrednio w Dolnośląskim Zespole 

Szkół w Biedrzychowicach, w godz. pracy sekretariatu, tj. 7.00-15.00 od poniedziałku do 

piątku, bądź mailowo na adres: dzs@biedrzychowice.pl.W przypadku zgłoszenia 

mailowego oryginały zgód rodziców/opiekunów prawnych uczestnik przywozi w dniu 

konkursu. 

mailto:dzs@biedrzychowice.pl


9. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniomniniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. Zgłoszenie do 

Konkursu oznaczaprzyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem 

przez uczestnika ijegorodzica/opiekuna prawnego. 

§ 4 

Ocena i nagrody 

1. Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru, 

 interpretacja utworu, 

 kultura mowy, 

 strój/przebranie, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

2. Najważniejsze środki wyrazu, na których należy się skupić to: intonacja, akcent, pauza, 

nasilenie głosu, rytm (zgodnie z zasadami kultury żywego słowa). 

3. Trzyosobowa komisja konkursowa (jury) zostanie powołana przez zarząd stowarzyszenia. 

4. Jury przyznaje 3 nagrody (I, II i III miejsce) w każdej kategorii wiekowej. 

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pisemne podziękowania za udział w Konkursie. 

6. Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród. 

7. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu Konkursu, po zakończeniu prezentacji konkurso-

wych i po obradach Komisji. 

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
 


