
Regulamin 
 

Powiatowego Konkursu Czytelniczo - Recytatorskiego 
 

zorganizowanego z okazji 
 

100. rocznicy urodzin Stanisława Lema 
 
 
 
 
Organizator konkursu 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Cele konkursu: 

 

 rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury; 

  mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy; 

 dbałość o kulturę żywego słowa; 

 stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania wartościowych 

utworów poetyckich i prozatorskich; 

 poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich; 

 rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości artystyczno-literackiej; 

 zwrócenie uwagi młodych ludzi – w dobie komputerów i telewizji – na słowo pisane. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych. Każda 

szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników. 

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Każdy uczestnik bierze udział  

w obydwu częściach: 

 w teście sprawdzającym znajomość Solaris  Stanisława Lema; 



 w konkursie recytatorskim – każdy uczestnik prezentuje 1 fragm. utworu 

Stanisława Lema lub dowolny wiersz, w którym pojawia się motyw fantastyczny. 

Czas recytacji nie powinien przekroczyć 7 minut. 

 

3. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:  

 podstawowe informacje o uczniu (imię i nazwisko, szkoła, klasa, adres e-mail); 

 informacje o repertuarze (tytuł i autor prezentowanego utworu); 

 imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu oraz e-mail szkoły lub 

nauczyciela, na który zostanie przesłany link do testu sprawdzającego znajomość 

lektury; 

 zgoda rodziców ucznia na udział w konkursie ( w załączniku). 

 

 

Przebieg konkursu: 

1. Do 26 lutego br. należy przesłać zgłoszenie (karta uczestnika w załączeniu). 

Uczestników konkursu można zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną (wraz  

z wypełnionymi załącznikami w formie skanu). 

 

2. Organizator na podany adres e-mailowy prześle link do testu sprawdzającego 

znajomość Solaris Stanisława Lema (test należy rozwiązać 8 marca br., wcześniej 

link będzie nieaktywny). 

 

3. 2 marca organizator poinformuje zgłoszonych uczestników o przebiegu 2 etapu 

konkursu (recytacji).  W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej odbędzie się on  

 9 marca 2021 r. od godz. 9.00 w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego (każda szkoła osobno wg harmonogramu ustalonego przez 

organizatora) 

 lub uczestnicy do 8 marca 2021 r. prześlą nagrania swojego występu na 

adres mailowy organizatora (do przesłania większego pliku można 

wykorzystać np. platformę WeTransfer.com ) – nagrania nie będą 

upubliczniane (możliwe zamieszczenie zdjęcia/zrzutu ekranu 

występującego na stronie szkoły i profilu społecznościowym liceum). 



W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór repertuaru 

(wartości artystyczne utworu oraz jego dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), 

interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.  

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 marca br., a wyniki zostaną opublikowane na 

stronie internetowej organizatora. 

 

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

organizatora. 

 

6. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 

 

 

tel. 146422394 

Adres: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 

ul. Piłsudskiego 44 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

(z dopiskiem: Konkurs czytelniczo – recytatorski) 

e-mail: 1lo.dabrowa@gmail.com lub kaczocha7@wp.pl 

 

 

 
 
 
 
 


