
REGULAMIN 

XVI  PREZENTACJI POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ 

 

I. Organizator: 

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w  Bolechowie. 

 

II. Cele prezentacji: 

- popularyzowanie poezji angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej; 

- rozwijanie uzdolnień twórczych; 

- doskonalenie umiejętności recytatorskich; 

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji; 

 

III. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego i ościennych. Liczba zgłoszonych uczniów do każdej 

kategorii językowej maksymalnie 3 osoby. 

 

IV. Kategorie językowe: 

1. Język angielski. 

2. Język niemiecki. 

3. Język rosyjski. 

 

V. Zasady prezentacji: 

1) Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach językowych. 

2) Każdy uczestnik prezentuje tylko jeden wiersz. Maksymalny czas wystąpienia nie powinien 

przekroczyć  5 minut. 

3) Jury oceniać będzie: 

✓ dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dostosowanie do możliwości 

wykonawczych uczestnika), 

✓  interpretację utworu,  

✓ kulturę słowa (dykcja, wymowa, akcent oraz emisja głosu),  

✓ ogólny wyraz artystyczny  

 

VI. Zgłoszenie do prezentacji: 

1) Zgłoszenie uczestnika  dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionego formularza    

zgłoszeniowego na adres: ewa.pomin@zsbolechowo.pl w terminie do 10 listopada. 

2) Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę na  ujawnienie swoich  danych  osobowych oraz  
wizerunku  w  celu  publikacji  w  materiałach  publikowanych lub  autoryzowanych  
przez  szkołę  w  mediach  oraz  na  stronie  internetowej  szkoły  (na www i na Facebooku) 
na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO. 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak koniecznie do  wykonania zadań 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 

4) Dane przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu  – 

 p. Ewą Pomin tel. 601 829 199 

 

VII. Termin prezentacji: 

Prezentacje odbędą się 16 listopada 2018 r o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Bolechowie. 

mailto:ewa.pomin@zsbolechowo.pl


 

VIII. Jury: 

Uczestników będzie oceniać niezależne jury. 

 

IX. Nagrody: 

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody. 

 

Serdecznie zapraszamy! 


