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REGULAMIN I DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POEZJI SYBIRACKIEJ  "Wiersze ojców naszych" 

POD PATRONATEM DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 

I. ORGANIZATORZY 

 Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu 

Ośrodek Pamięć i Przyszłość 

II. CELE 

1. Popularyzowanie poezji upamiętniającej losy Polaków zesłanych na „nieludzką 

ziemię”. 

2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego 

słowa wśród dzieci i młodzieży.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Przewidywany termin konkursu:  8.02.2017 r. (środa) godz.10.00. 

2. Miejsce konkursu: Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, ul. Grabiszyńska 184. 

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,  

b) uczniowie gimnazjów, 

c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczestników, wyłonionych  

w drodze eliminacji szkolnych. 

5. Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz dotyczący tematyki zesłań i pobytu na 

Syberii.  

6. Czas trwania występu nie może przekroczyć 5 min. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 10.01.2017r. dokładnie 

wypełnionej i zeskanowanej Karty Zgłoszenia (zał.1) na adres e-mail:  

biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl, potwierdzonej przez dyrektora/wicedyrektora  

szkoły. 

8. Zgłoszenia przesłane po terminie lub niepełne nie będą uwzględniane.  
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IV. KRYTERIA OCENIANIA 

1. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatorów.  

2. Komisja oceniająca będzie  zwracać uwagę na: 

a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, dobór do możliwości       

wykonawczych  uczestnika oraz wieku), 

b) interpretację tekstu,  

c) dykcję, umiejętność modulacji i stosowania siły głosu,  

d) ogólne wrażenie artystyczne. 

 

V. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu 

oceny przez jury w dniu konkursu. 

2. Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz ewentualne 3 wyróżnienia. 

3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają 

pamiątkowe dyplomy. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych 

osób biorących udział w konkursie. Lista, według której będą występować uczestnicy, 

zostanie zamieszczona na stronie http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl  dwa dni przed 

konkursem. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz jego promocji, a także  

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej  organizatorów, 

zarówno ucznia jak i nauczyciela prowadzącego (art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926 ze zm.). 

4. Zastrzeżenie dotyczące publikacji wizerunku można zgłosić pisemnie w dniu 

konkursu. 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Na stronie http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl w zakładce   SYBIRIADA- 

WIERSZE można znaleźć utwory dotyczące  tematyki zesłań i pobytu na Syberii, 

które mogą być wykorzystane przez uczestników konkursu ( można też korzystać z 

innych źródeł). 

2. Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają 

podziękowania.  

3. Po zakończeniu konkursu będzie możliwość spotkania i rozmów z Sybirakami  

przy wspólnym poczęstunku. 
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VIII. KONTAKT 

1. Regulamin oraz karta zgłoszenia uczniów znajdują się na stronie internetowej 

organizatora konkursu: http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl 

2. tel. do prezes Stowarzyszenia: 608-347-349 

3. e-mail: biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl  

 

W imieniu organizatorów: 

Prezes SPZS Antonina Kużaj 

 

 


