
Powiatowe Prezentacje Kulturalne Dzieci i Młodzieży
„Sarzyńska Jesień 2021”

KONKURS POETYCKI

ORGANIZATOR:

• Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
ul. 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna
e-mail: kultura.sarzyna@gmail.com
www.kultura.nowasarzyna.eu

tel. 17 24 11 507

CELE KONKURSU:

• Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży

• Rozbudzanie zainteresowań literaturą wykraczającą poza kanon lektur szkolnych

• Promocja twórczości dzieci i młodzieży

UCZESTNICY:

• Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich

PRZEBIEG KONKURSU:

• Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

9.11.2021 r. (wtorek) godz. 10:00

          

REGULAMIN

1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Wypełnioną czytelnie kartę uczestnika należy przesłać do organizatora pocztą elektroniczną,
listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub doręczyć do biura organizatora
w terminie do 7.11.2021 r.

• Szkoły typują trzech uczestników wyłonionych w drodze wewnętrznych eliminacji.

• Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

– szkoła podstawowa kl I – III, kl IV – VI 

– szkoła podstawowa kl VII – VIII 

– szkoła średnia

• Uczestnicy prezentują polskie teksty literackie o tematyce dowolnej.

• Obowiązuje wykonanie jednego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy.

• Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 min.

mailto:kultura.sarzyna@gmail.com
http://www.kultura.nowasarzyna.eu/


2. OCENA I NAGRODY:

• Jury konkursu dokona oceny według następujących kryteriów:

– interpretacja utworów

– kultura słowa

– dobór repertuaru (wartość artystyczna)

– ogólny wyraz artystyczny

• W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody. O sposobie ich wręczenia 
poinformujemy dyrektorów szkół.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

–  Koszty podróży pokrywa wykonawca lub instytucja delegująca.

–  Wszystkie sprawy sporne dotyczące regulaminu rozstrzyga organizator.

–  Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do  
    rejestracji przebiegu konkursu dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania    
    bezterminowo zarejestrowanego materiału w celach reklamy imprezy.

– Regulamin konkursu, karta uczestnika, oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości  
   ryzyka, klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie  
   epidemii wirusa SARS-COV-2 oraz klauzula informacyjna dotycząca  przetwarzania  
   danych osobowych, dostępne są na stronie www.kultura.  nowa  sarzyna.eu  
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