
 
XXIV Wiosenny Turniej Recytatorski 

„SKRZYDLATE SŁOWA 2.0” 
 

REGULAMIN 
Turnieju Recytatorskiego „SKRZYDLATE SŁOWA 2.0” 

 
Turniej recytatorski „Skrzydlate Słowa 2.0” (dalej: Turniej) przeznaczony jest dla uczniów klas 

4-8 szkół podstawowych Województwa Dolnośląskiego. Organizatorem Turnieju jest 

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej (dalej: Organizator) 

 

1. Turniej odbędzie się w siedzibie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT przy ul. Racławickej 

101 we Wrocławiu, w dniu 28 maja (wtorek) 2019 r. w godzinach 9.00 – 1200. 

2. Repertuar turnieju obejmuje jeden wiersz lub fragment prozy zaczerpniętej z literatury. 

3. Cele konkursu: 

 kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka 

 popularyzowanie twórczości polskich poetów 

 rozwijanie zdolności recytatorskich 

 zainteresowania poezją 

 rozwijanie pamięci   

4. Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: 

 I grupa   ( klasa 4-5) 

 II grupa  (klasa 6-8) 

5. W konkursie oceniane będą tylko występy indywidualne. 

6. Czas występu jednego uczestnika nie może przekraczać 2 min. 

7. Kryteria oceny: 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 interpretacja tekstu, 

 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 

8. Każda szkoła może zgłosić po jednym uczestniku z każdej grupy wiekowej do poniedziałku 

20 maja 2019 r. 

9. Szkoły zbierają wypełnione przez rodziców zgłoszenia, przesyłają skany do Organizatora na 

skrzynkę lipski@fem.org.pl, a oryginały dokumentów przekazują Organizatorowi w 

sekretariatu szkoły ATUT w dniu przyjazdu na konkurs. 

10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie 

11.  O składzie jury decyduje Organizator.  

12. Laureaci turnieju zostaną wyłonieni przez jury większością głosów. 

13. Jury przyznaje  nagrody oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. 

14. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

15. Decyzja jury jest niepodważalna. 

16. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

 



 
 

 

 

17. Przyznawana jest również nagroda publiczności: 

 W głosowaniu na nagrodę publiczności może uczestniczyć każdy z obecnych podczas 

turnieju; 

 głosowanie odbywa się po zakończeniu turnieju, w czasie obrad jury; 

 nie można oddawać głosu na przedstawiciela swojej szkoły. 

 

18. Po ogłoszeniu decyzji jury, zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców i podziękowania dla 

opiekunów uczniów, których nazwiska zostały zgłoszone do Organizatora konkursu.  

19. Turniej zakończy się występem laureatów. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów, o których uczestnicy zostaną 

zawiadomieni z wyprzedzeniem. 

 

Rodzice dzieci biorących udział w konkursie wyrażają - w formularzu zgłoszeniowym - zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu dla potrzeb przeprowadzenia konkursu 

zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

 

 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Magdalena Dimos-Wyszywacz, Krystian Lipski 

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT 

Fundacji Edukacji Międzynarodowej 

 

 


