
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„NORWID ONLINE” 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku  

(nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu:  

Magdalena Gołębiowska, Mariola Momot-Kowalczuk). 

 

CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja literatury pięknej, szczególnie tej związanej z patronem Szkoły. 

2. Dbałość o kulturę żywego słowa. 

3. Promowanie talentów recytatorskich, 

4. Stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania wartościowych utworów 
poetyckich. 

5. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich. 

6. Rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej oraz pobudzanie ich wrażliwości 

artystyczno-literackiej. 

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

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Szkolny konkurs recytatorski „Norwid online” adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 

1 im. C. K. Norwida w Świdniku: 

• III Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi 

• Technikum nr 2 

• Branżowa Szkoła nr 2 

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

I. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 utwór autorstwa Cypriana Kamila 

Norwida – wiersz o tematyce dowolnej. 

II. Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej. 

III. Uczestnik wypełnia Zgłoszenie udziału w konkursie. Do Zgłoszenia należy dołączyć 

plik video z nagranym występem konkursowym. Zgłoszenie oraz nagranie uczestnik 



odsyła poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną do jednego z 

nauczycieli – Magdalena Gołębiowska lub Mariola Momot-Kowalczuk do dnia 

14.05.2021 r.  

IV. Warunkiem dopuszczenia nagrania do konkursu jest udostępnienie ich w jednym 

z popularnych formatów – MP4, MPEG-4, AVI lub MOV. 

V. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut. 

VI. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. W swojej 

ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami: 

• dobór repertuaru, 

• walory artystyczne prezentowanych tekstów,  

• interpretacja,  

• dykcja, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 maja br., a wyniki konkursu zostaną opublikowane 

na stronie internetowej ZS Nr 1 w Świdniku.  

VIII. Jury wyłania trzech laureatów. Przewidywane są również wyróżnienia. 

IX. Wszyscy uczestnicy otrzymują oceny za recytację.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie 

podstawowych informacji o uczestniku, przesłanych materiałów i ich promocję w kanałach 

informacyjnych Szkoły.  

Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas 

przebiegu konkursu oraz do zmian w terminach podanych w regulaminie.  

Serdecznie zapraszamy! 

 

Regulamin opracowały: 

Magdalena Gołębiowska  
Mariola Momot-Kowalczuk 

 


