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Założenia programowo-organizacyjne: 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku, mieszcząca się przy ul. 

Szkolnej 13. 

Konkurs ma charakter cykliczny i stwarza możliwość integracji różnych środowisk miłośników 

poezji. Jednocześnie przyjęta w tej edycji „Poezjady” formuła zakłada popularyzację liryki  

regionalnej, urodzonych czy tworzących na Kujawach poetów. W przeszłości i obecnie.  

„Poezjada” – jedno z ogniw projektu edukacyjnego Moja mała Ojczyzna realizowanego w tym 

roku szkolnym przez Bibliotekę SP 19 - ma na celu rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży 

regionem kujawskim, poznanie własnego najbliższego otoczenia. Zadaniem projektu jest również 

podtrzymywanie  poczucia tożsamości i przynależności środowiskowej, stworzenie emocjonalnej 

więzi z naszym regionem 

 

Cele ogólne konkursu: 

- rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich; 

- ujawnienie wybitnych uzdolnień uczniów; 

- podnoszenie poziomu wiedzy; 

- upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów; 

- odkrywanie i promocja  talentów. 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych. 

Konkurs jest realizowany cyklicznie. 

 

I. Warunki uczestnictwa 

 

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru (wiersza) twórcy urodzonego, mieszkającego lub 

odnoszącego się w swojej twórczości do Kujaw. W przeszłości i obecnie. 

 

Prawo do udziału w konkursie przysługuje uczniom III klas gimnazjum  oraz 7 i 8 klas szkoły 

podstawowej, wytypowanych przez nauczycieli. Nie więcej, niż 4 osoby z jednej szkoły. Zgłoszenie 

odbywa się poprzez wypełnienie Karty zgłoszeniowej (zał.) i dostarczenie jej drogą mailową do 

26.04.2019r wraz z wybranym utworem na adres: biblioteka19-sp@wp.pl 

 

                                

                                                  

 

Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

 

 

II. Kryteria oceny i nagrody 

 

1. Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora, które brać będzie 

pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację utworu, poprawność wymowy i 

intonacji, świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu, oryginalność wyrazu 

artystycznego, oryginalność prezentacji, ogólny wyraz artystyczny. 

2. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. 

3. Podziału nagród i wyróżnień dokona Jury zgodnie z przyjęta punktacją. 

 

 

 

 
III.       Miejsce i czas konkursu 

Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku, ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek - Biblioteka szkolna 

Termin: 14.05.2019r., godzina 9.00  



IV.       Pozostałe ustalenia 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych oraz wykorzystania      

zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej, wydawniczej i metodycznej. 

2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury w porozumieniu z organizatorem  

konkursu. 

3.Wszelkich dodatkowych informacji udziela Przemysław Grzanka, nauczyciel bibliotekarz 

Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku, Tel.886-314-889,  

                                                      e-mail:     biblioteka19-sp@wp.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia......... .…………………………………...……………………. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Szkoła (adres, tel. kontaktowy, e – mail) ……………………… 

……….…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela przygotowującego (tel. kontaktowy, e-mail) 

…………………………...……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………...................... 

4. Repertuar:  (autor, tytuł) 

……….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………….................. 

 

          

 


