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REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

RECYTATORSKO – PLASTYCZNEGO 

„ZAINSPIRUJ SIĘ KOCHANOWSKIM”

 ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 

W WYSZKOWIE

§ 1 

Organizator:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

2. Patronat honorowy – Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

§ 2

Adresaci konkursu:

Uczniowie  szkół  ponadpodstawowych  (klas  I-  IV  liceum  i  I-V  technikum)  z  województwa

mazowieckiego. 



§ 3

Cele konkursu:

1. Popularyzacja twórczości Jana Kochanowskiego.

2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności  recytatorskich.

3. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.

4. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.

5. Promowanie talentów plastycznych i recytatorskich młodzieży.

6. Inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form wyrazu. 

§4

Ogólne warunki uczestnictwa:

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: recytatorską i plastyczną.

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest  nadesłanie  do  25.  03.  2023 r. e-mailem na  adres

Organizatora skanu zgłoszenia  udziału w konkursie (załącznik nr 1, załącznik nr 2) oraz podpisanej

zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku ( załącznik nr 3). Szkoła

może zgłosić dwóch uczniów w każdej kategorii.

3.  Udział  w  konkursie  jest  jednocześnie  zgodą  na  warunki  regulaminu,  przetwarzanie  danych

osobowych, wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

4. Uczestnicy i opiekunowie przybywają na własny koszt.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem  decyzje podejmuje Organizator. 

Warunki szczegółowe - konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Nr 3 

im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie przy ul. Jana Matejki  9 o godz. 10.00

Kolejność wystąpień ustala Organizator.

Uczestnicy  konkursu  recytują  wybrany  utwór  liryczny  lub  dramatyczny  Jana  Kochanowskiego

(całość lub wybrany fragment).

Maksymalna długość wystąpienia to 5 minut.

Uczestników konkursu będzie oceniało jury powołane przez Organizatora.

Kryteria oceny: 

* dobór repertuaru;

* interpretacja utworu;

* dykcja;

* opanowanie pamięciowe;



* ogólny wyraz artystyczny.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu jego przeprowadzania.

Nagrody otrzymają laureaci trzech pierwszych miejsc, a wszyscy uczniowie podziękowania

 za udział w konkursie. 

 Warunki szczegółowe - konkurs plastyczny

Zadanie  uczniów  biorących  udział  w  konkursie  polega  na  samodzielnym  wykonaniu  dowolną

techniką pracy plastycznej nawiązującej do twórczości  lub życia Jana Kochanowskiego. 

Format pracy – A3.

Prace powinny być opatrzone metryczką (na odwrocie), która będzie zawierała: imię i nazwisko

autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna  oraz telefon kontaktowy.  

Prace należy dostarczyć do Organizatora osobiście lub przesłać na adres szkoły do 25.03.2023 r. 

 z dopiskiem „Zainspiruj  się  Kochanowskim”.  Prace  dostarczone  po  tym terminie  nie  wezmą

udziału w konkursie.

Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

Przy ocenie prac konkursowych będą obowiązywać następujące kryteria:

* zgodność z tematyką;

* pomysłowość i oryginalność;

* właściwy dobór techniki i środków;

* przejrzystość i zwięzłość kompozycji;

* estetyka i forma. 

Nagrodzeni zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. 

Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana do poszczególnych szkół drogą elektroniczną. 

Nagrody zostaną wręczone w dniu konkursu recytatorskiego (26.04.2023 r.).

Laureaci będą proszeni o przyjazd do siedziby Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania, publikowania nadesłanych prac. 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

Opiekunowie konkursu:

Agata Marciniak

tel. 502 033 225

Aneta Augustynik

Tel. 668 116 545


