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I. ORGANIZATORZY:  

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu

II. CELE: 

1. Popularyzowanie poezji upamię

2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.

3. Rozbudzanie wrażliwości na pię

dzieci i młodzieży. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.III Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych” odbywa si

dwóch  etapach:  

a) etap I (szkolny) – organizuje szkoła w terminie 

b) etap II (dolnośląski) 

 i Ośrodek Pamięć i Przyszło

14.02.2019 r.-dla szkół podstawowych

             15.02.2019 r.-dla szkół ponadpodstawowych

2. Konkurs organizowany jest w trzech 

a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 

b) uczniowie  klas VII-VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjów

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych

3. Szkoła zgłasza do II etapu konkursu

4. Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz

Syberii.  

5. Czas trwania występu nie może przekroczy

6. Zgłoszenia do II etapu konkursu odbywa

na stronie internetowej: http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl

elektronicznie, a następnie wydrukowa

7. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie merytoryczni

osobowych na potrzeby organizacji 

wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej organizatorów (art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 
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Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 do Regulaminu. Dokumenty do pobrania są dostępne  na stronie 

internetowej: http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl. 

Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie. 

8. Szkolne komisje konkursowe przesyłają skan Formularza Konkursowego i skany Oświadczeń (Zł. 1 

i Zał. 2) drogą mailową na adres: biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl do 18.01.2019 r. 

9. Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów uczestników konkursu. 

10. Harmonogram konkursu zostanie zamieszczony na stronie www.pamiecsybiru.wroclaw.pl 

najpóźniej do 11.02.2019 r. 

11. Zgłoszenia przesłane po terminie lub niepełne czy nieczytelne nie będą uwzględniane.  

IV. KRYTERIA OCENIANIA:  

1. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatorów.  

2. Komisja oceniająca będzie  zwracać uwagę na: 

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

uczestnika oraz wieku), 

b) interpretację tekstu,  

c) dykcję, umiejętność modulacji i stosowania siły głosu,  

d) ogólne wrażenie artystyczne. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

V. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY: 

1. Ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i 

dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu. 

2. W każdej grupie wiekowej laureatami zostaną uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsca. Jury ma 

prawo przyznać również co najwyżej 3 wyróżnienia.  

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

pamiątkowe dyplomy. 

VI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu. 

2. W przypadku małej liczby zgłoszeń konkurs może zostać odwołany. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

VII. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu, harmonogramy występów uczestników 

będą zamieszczane na stronie organizatora. Prosimy o śledzenie strony. 

3. Na stronie organizatora w zakładce Sybiriada-wiersze można znaleźć wiersze dotyczące tematyki 

zesłań i pobytu na Syberii, które mogą być wykorzystane przez uczestników konkursu. 

VIII. KONTAKT: 

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, ul. Wittiga 10, 51-628 Wrocław 
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http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl,  

Tel. 608347349 (do prezes SPZS), e-mail: biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl  


