
    KONKURS RECYTATORSKI "BOHATEROWIE WARSZAWY"  
DLA WARSZAWSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA III 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
A. CELE KONKURSU 

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania warszawskich gimnazjalistów ważnymi 
postaciami związanymi z przeszłością Warszawy oraz zainspirowanie poszukiwań odpo-
wiednich utworów poetyckich, które o postaciach tych traktują. Istotnym celem konkursu 
jest zainteresowanie recytacją podniesienie kultury słowa i pogłębienie umiejętności 
publicznych wystąpień. 

B. TEMATYKA I ZASADY KONKURSU 
1. Temat  rozumiany  jest  szeroko.  Bohaterami  Warszawy  mogą być osoby  i  grupy  osób  

związane ze stolicą w różnych czasach. 
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie i słuchacze warszawskich gimnazjów. 
3. Uczestnik konkursu może przygotować cały utwór lub jego fragment. Recytacja 

powinna  trwać 2 - 5 minut. 
4. Uczestnik konkursu może zaprezentować własny utwór. 
5. Przesłuchania  odbędą się w  budynku  CKZiU  nr  1  przy  ul.  Księcia  Janusza  45/47  w  

Warszawie w podanym wcześniej terminie. 
6. Do jury konkursu zostaną zaproszeni: przedstawiciel dzielnicy Wola, nauczyciele ze 

szkół biorących udział w konkursie, nauczyciele z CKZiU nr 1. 
7. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) właściwy dobór tekstu   b) znajomość tekstu     c) właściwa interpretacja tekstu 
 
C. TERMINARZ 

1. Przesłanie regulaminu konkursu do szkół - do 10 września 2016 r. 
2. Przyjmowanie zgłoszeń - do 31 .października 2016 r. 

(przesłanie imiennej listy uczestników i tytułów utworów - do 30 listopada 2016 r.) 
3. Przesłuchania uczestników konkursu - styczeń 2017 r.(dokładny termin do ustalenia) 
4. Ogłoszenie werdyktu jury (I, II, III miejsce) - w dniu przesłuchania. 
5. Ogłoszenie kompletnych wyników – do 28 lutego 2017 r. na stronie CKZiU nr 1 
6. Uroczyste zakończenie - IV Gala w Muzeum Niepodległości (kwiecień 2017 r.) 

 
D. NAGRODY 

1. Miejsce I, II, III - dyplomy i nagrody rzeczowe lub puchary 
2. Wyróżnienia - dyplomy i upominki 
3. Wyróżnienia specjalne - dyplomy i puchary 
4. Nauczyciele-opiekunowie laureatów - dyplomy i upominki 
5. Występ laureatów w czasie IV Gali w Muzeum Niepodległości 

 
E. SPONSORZY 

1. Urząd Dzielnicy Wola - nagrody rzeczowe i książki 
2. Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939 - 1945" - książki 
3. Muzeum Niepodległości - upominki 
4. CKZiU nr 1 - dyplomy 
5. Sponsorzy indywidualni 

ZAPRASZAMY !!! 


