
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Polska Szkoła w Hasselt „Polak Mały” oraz Polska Szkoła w Geel. 

2. Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów szkół polonijnych w wieku 5-12 lat. 

 

§ 2. Cele konkursu:  

1. Popularyzacja twórczości polskich poetów oraz zainteresowanie poezją.  

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.  

3. Promowanie kultury żywego słowa wśród uczniów szkół polonijnych.  

4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  

5. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.  

 

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu  

1. Konkurs odbędzie się 13 listopada 2021 r. w Hasselt, w Ontmoetingscentrum Ludovicus Rapertingen, 

Luikersteenweg 395, w godzinach 10:30-14:00. 

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.  

3. Konkurs przebiegać będzie w następujących kategoriach: 

I kategoria – uczniowie klas 0 – I (wiek 5-6 lat)  

II kategoria – uczniowie klas II (wiek 7 lat)  

III kategoria – uczniowie klas III (wiek 8 lat) 

IV kategoria – uczniowie klas IV (wiek 9-12 lat) 

 

4. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 listopada 

2021r. po zakończeniu konkursu.  

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnikami konkursu są wszyscy chętni uczniowie klas 0 – IV szkół polonijnych w Hasselt i w Geel.  

2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego jednego utworu poetyckiego polskiego autora.  

3. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.  

4. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 10 minut.  

5. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do 

celów związanych z konkursem przez Polska Szkołę w Hasselt i Polską Szkołę w Geel. 

6. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.  

 

§ 5. Kryteria oceny  

1. Dobór utworu.  

2. Znajomość tekstu.  

3. Interpretacja utworu (tempo, intonacja).  

4. Kultura i wyrazistość słowa.  

5. Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu).  

 

§ 6. Nagrody  

1. Jury przyznaje 3 nagrody (I, II i III miejsce) w każdej kategorii wiekowej.  

2. Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.  

 

§ 7. Pozostałe ustalenia  

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

 

Organizatorzy konkursu:  

Katarzyna Jakuczek – Polska Szkoła w Hasselt 

Agnieszka Piaścik – Polska Szkoła w Geel 


