SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W TORUNIU
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE INTERPRETACJI
UTWORÓW ADAMA MICKIEWICZA

REGULAMIN KONKURSU:
I. Organizatorzy:
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu.
II. Cele:
1. Rozbudzenie zainteresowania poezją i popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza.
2. Pielęgnowanie postaw patriotycznych i wartości kultury narodowej.
3. Szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.
4. Promocja talentów.
III. Czas i miejsce konkursu:
20.12.2018 roku, godzina 13.00.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu,
ul. Targowa 15/17
IV. Warunki regulaminowe:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów toruńskich szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Uczestnicy biorą udział w dwóch etapach:
a) szkolnym- eliminacje szkolne przeprowadzane są przez szkoły we własnym zakresie,
b) finałowym – recytacja jednego wybranego utworu/fragmentu utworu Adama Mickiewicza.
3. Czas recytacji nie może być dłuższy niż pięć minut.

4. Szkołę mogą reprezentować 2 osoby.
5. Przy ocenie prezentacji konkursowych jury stosować będzie następujące kryteria:
- dobór repertuaru
- poprawne i płynne deklamowanie tekstu
- interpretację utworu
- ogólny wyraz artystyczny.
6. Najpóźniej w dniu konkursu uczestnicy muszą dostarczyć podpisane przez
rodziców/opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).
7. Prezentacji uczestników wysłucha jury powołane przez Organizatora.
8. Skład Jury oraz harmonogram występów zostanie podany w dniu konkursu.
9. Decyzje Jury są niepodważalne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

V. Zgłoszenia uczestników:
Nauczyciele mogą zgłosić uczestników do dnia 12.12.2018 roku w następujący sposób:
a) poprzez wysłanie zgłoszenia na adres szkoły (karta zgłoszenia w załączniku):
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu
ul. Targowa 15/17
87-100 Toruń
b) drogą elektroniczną:
VI. Uwagi końcowe:
1. W czasie trwania konkursu opiekę nad nieletnimi uczestnikami sprawują rodzice lub
nauczyciele.
2. Uczestnicy przybywają na koszt własny.
3. Godzina zakończenia konkursu zależy od liczby uczestników.

Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Szymkowiak Anna Samorowska.

Załącznik nr 1

…..........................
pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA
w Międzyszkolnym Konkursie Interpretacji
Utworów Adama Mickiewicza

1. Imię i nazwisko ucznia:
….........................................................................................................................................
2.Szkoła delegująca (adres, telefon, e- mail):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.Imię i nazwisko opiekuna (e-mail, telefon kontaktowy):
...............................................................................…....................................................................
.......................................................................................................................................................
4.Repertuar:
.......................................................................................................................................................
..................….................................................................................................................................

…...............….....................
pieczątka i podpis dyrektora

Załącznik nr 2

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Nazwa i adres szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych
przez moje dziecko ………………………………………………………………………………………………………………………
w Międzyszkolnym Konkursie Interpretacji Utworów Adama Mickiewicza organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 2 w Toruniu.
……………………
Data

……………………………………………………….……………………..
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

