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Regulamin konkursu recytatorskiego „Las moim przyjacielem”  
 

1. Konkurs organizowany jest przez: Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu. 

 

2. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego – 

(klasy IV – VI) 

 

3. Nauczyciel wychowawca zgłasza na konkurs nie więcej niż 3 osoby reprezentujące daną 

klasę; 

 

4. Uczestnicy prezentują dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce leśnej. Łączny 

nieprzekraczalny czas prezentacji to 3 minuty.  

 

5. Konkurs recytatorski odbędzie się w jednym dniu, dzieci będą jednocześnie uczestnikami 

i słuchaczami konkursu. W tym też dniu będą ogłoszone wyniki, rozdane dyplomy i 

nagrody rzeczowe w dwóch konkursach „Las moim przyjacielem”: konkurs plastyczny 

na  plakat o tematyce ekologicznej i konkurs recytatorski; 

6. Aby wziąć udział w konkursie potrzebna jest: 

 

 Karta zgłoszenia (załącznik nr 4) – pisemne zgłoszenie przez szkołę podstawową 

uczestników konkursu recytatorskiego i dostarczenie jej drogą e-mailową lub 

osobiście do placówki w nieprzekraczalnym terminie 14 kwietnia 2017 r. Liczba 

uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.;  

 Punktualna obecność w dniu konkursu tj. 22 kwietnia 2017 r. o godz. 11:30 w 

Ogrodzie Jordanowskim Nr2, z aktualną legitymacją szkolną. 

 

7. W ocenie Jury będą brane pod uwagę następujące kryteria (od 1 do 6 punktów za każde 

kryterium): 

 Wybór i dobór tekstu zgodny z tematyką konkursu; 

 Kultura słowa; 

 Poetycka interpretacja tekstu; 

 Ogólny wyraz artystyczny; 

 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i godziny konkursu 

recytatorskiego o czym pisemnie i telefonicznie powiadomią szkoły i nauczycieli 

uczniów zgłoszonych do konkursu; 

 

9. Złożenie karty zgłoszeniowej do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację 

warunków niniejszego regulaminu; 

 

10.  Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów 

fotograficznych i filmowych dotyczących konkursu w prasie i telewizji oraz innych 

mediach reklamujących konkurs i wystawę; 
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11.  W dniu konkursu będzie przebiegał i rozstrzygnie się konkurs recytatorski „Las moim 

przyjacielem”. W tym też dniu odbędzie się rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych z 

zakończonych dwóch równoległych konkursach: na plakat o tematyce ekologicznej i 

recytatorski o tematyce leśnej; 

12. W przerwie konkursowej będzie można oglądnąć wystawę plakatów  i posłuchać 

koncertu wychowanków Ogrodu Jordanowskiego Nr 2; 

13. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: www.oj2poznan.pl 

   tel:  61 847 36 27 - Agnieszka Szcześniak – koordynator projektu 

http://www.oj2poznan.pl/

