
Regulamin Konkursu Recytatorskiego  

„Polska poezja patriotyczna  

od średniowiecza do XX wieku” 
 

I. Organizatorzy: 

 
1. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego (ul. 

Klasztorna 17a, 62-100 Wągrowiec, telefon 609 293 436, mail kontakt@wssk.pl),  

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu (ul. Klasztorna 17a, 

62-100 Wągrowiec, telefon 67-2621481, lo_wagrowiec@poczta.onet.pl). 

 

II. Patronat: 
 
1. Starosta Wągrowiecki, 

2. Redakcja „Głosu Wągrowieckiego”, 

3. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 

Wielkopolskich w Wągrowcu. 

 

III. Partnerzy konkursu: 
 
1. Księgarnia Locum, 

2. Księgarnia Muszyńscy. 

 

IV. Cele konkursu: 
 
1. Zainteresowanie młodych mieszkańców powiatu wągrowieckiego polską poezją wszystkich epok i 

nurtów literackich, której wspólnym mianownikiem jest propagowanie takich wartości, jak 

patriotyzm, tolerancja, szacunek, solidarność. 

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodzieży. 

3. Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 

recytatorskich. 

4. Promocja młodych talentów. 

5. Promocja działalności Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława 

Przybyszewskiego. 

 

V. Kryteria oceny: 
 
1. Dobór tekstu i jego zrozumienie. 

2. Interpretacja tekstu. 

3. Kultura słowa. 

4. Ogólny wyraz artystyczny. 

 

VI. Zasady uczestnictwa: 
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych (klasy 7. i 8.), gimnazjalnych (klasy 

3.) oraz średnich powiatu wągrowieckiego i przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

a) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (14-16 lat),  

b) uczniowie szkół średnich (16-19 lat). 

2. Każdy uczestnik Konkursu musi przedstawić dwa utwory: 
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a) utwór poetycki, który powstał i został opublikowany w okresie od średniowiecza do XIX 

wieku włącznie, 

b) utwór poetycki powstały i opublikowany w XX wieku.  

3. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.  

4. Każda szkoła podstawowa i gimnazjalna (jeżeli w tej samej placówce funkcjonują oba poziomy 

nauczania – czyli zarówno klasy 7. i 8. podstawówki, jak i klasy 3. gimnazjum – traktowane są 

jako jedno) może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników, natomiast każda szkoła średnia – 

maksymalnie trzech uczestników. W przypadku większej liczby chętnych w danej szkole 

placówka powinna przeprowadzić eliminacje wewnątrzszkolne.  

 

VII. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: 
 
1. Termin zgłoszeń (obowiązuje dokładnie wypełniona „Karta zgłoszenia”) upływa 30 października 

2018 roku (wtorek).  

2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres I Liceum Ogólnokształcącego. Drogą pocztową: ul. 

Klasztorna 17A, 62-100 Wągrowiec, lub mailową: sekretariat@1lowagrowiec.eu (w obu 

przypadkach z obowiązkowym dopiskiem: „Konkurs recytatorski”). 

 

VIII. Termin i miejsce Konkursu: 
 
1. Konkurs odbędzie się 5 listopada 2018 roku (poniedziałek) w I Liceum Ogólnokształcącym w 

Wągrowcu (ul. Klasztorna 17A); początek o godzinie 900. Prosimy o przybycie nie później niż 30 

minut przed terminem rozpoczęcia Konkursu. 

2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu Konkursu. Najlepsi recytatorzy z obu 

kategorii wiekowych, zakwalifikowani przez jury, zaprezentują się w programie artystycznym 

podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z okazji 100. odzyskania niepodległości, 

która odbędzie się 12 listopada 2018 roku (poniedziałek) w auli I Liceum Ogólnokształcącego 

w Wągrowcu (ul. Klasztorna 17A). 

3. Uczestnicy i ich opiekunowie przyjeżdżają – zarówno 5, jak i 12 listopada – na koszt delegujących 

ich placówek.  

 

IX. Nagrody: 
 
1. Zwycięzcy otrzymają książki oraz pamiątkowe dyplomy.  

2. Wartość nagród w każdej kategorii wynosi 500 złotych. 

 

X. Jury: 
 
1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatorów. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż przewidziano w pkt. IX. 

3. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

 

XI. Postanowienia końcowe: 
 
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 VIII 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

2. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku – personalia, 

zdjęcia, nagrania wideo – w tekstach informujących o jego przebiegu w prasie lokalnej oraz na 

stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych należących do Organizatorów. 

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Danuta Żwikiewicz-Muszyńska – bibliotekarz I LO 

w Wągrowcu (telefon 67-2621481). 
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