
 

   REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
POETYCKIEGO I RECYTATORSKIEGO 

pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty 
LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ 

 
CELE KONKURSU: 

 popularyzowanie poezji polskojęzycznej, anglojęzycznej i niemieckojęzycznej 
 kształtowanie kultury żywego słowa 
 doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich 
 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze 
 pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie zdolności i zainteresowań 
 poszukiwanie i promowanie młodych twórców literatury 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych 
Każda szkoła może wytypować do każdej kategorii po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji 
szkolnych. 
Kategoria: konkurs recytatorski: 
prezentacja w wybranym języku (polskim, angielskim lub niemieckim) 
dwóch dowolnych utworów poetyckich; łączny czas recytacji nie będzie przekraczał 4 minut. 
Kategoria: konkurs poetycki (termin nadsyłania prac : 20 listopada 2017 r.): 
wiersze nadesłane w formie elektronicznej na adres gimnazjum@oswiatalingwista.eu 
 nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną zaprezentowane przez ich autorów lub uczniów wskazanych 

  przez organizatora konkursu (w karcie zgłoszenia proszę zaznaczyć odpowiednią opcję) 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez 
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o 
ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./ 
Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego,  
ul. Malczewskiego 51, Gdańsk, tel. 58 303 30 30, tel./fax 58 302 49 71 
 splingwista@oswiatalingwista.eu dnia 20 listopada 2017 roku (załącznik 1). 
PRZEBIEG KONKURSU: 
Przebieg konkursu jest dwustopniowy: 
I etap : eliminacje szkolne – szkoła typuje po 2 uczestników konkursu wybranych podczas eliminacji, a 
następnie przesyła odpowiednie dane do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 
20 listopada 2017 roku. 
II etap: eliminacje wojewódzkie – odbędą się w siedzibie organizatora konkursu w dniu 24 listopada 
2017 r. Uczestników zapraszamy na godz. 12.30. 
KRYTERIA OCENY: 
Komisje każdej kategorii dokonają oceny i wytypują zwycięzców według 
następujących kryteriów: 
konkurs recytatorski: 
1. dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie 
2. interpretacja tekstu 
3. kultura słowa 
4. ogólny wyraz artystyczny 

konkurs poetycki: 
1. oryginalność prezentowanych treści 
2. walory literackie 
Uwaga: tematyka nadsyłanych wierszy nie musi być związana z jesienią 

 
*Komisja zastrzega sobie prawo wysłuchania drugiego utworu tylko wybranych uczestników. 

 
NAGRODY DLA LAUREATÓW: 
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną 
wręczone dyplomy- podziękowania. 
Nagrodzone i wyróżnione utwory własne zostaną opublikowane (za zgodą autora) na stronie www.splingwista.eu 
 Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępna na stronie www.splingwista.eu 

 


