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„Pięknie opowiedzieć Ojczyznę”
Regulamin
Konkursu Krasomówczego
I. Założenia ogólne konkursu
Celem konkursu krasomówczego jest:
•

zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego,

•

wdrażanie do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności
poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli,

•

kształtowanie u młodzieży szacunku do ziemi ojczystej,

•

rozbudzenie zamiłowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie ich do
poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku,

•

pogłębianie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a
następnie zaprezentowania ich w konkursie.

II. Tematyka konkursu
Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Na etap powiatowy konkursu uczestnicy przygotowują do zaprezentowania jeden temat.
Dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i młodzież szkół ponadgimnazjalnych prezentują w
swoim wystąpieniu tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego regionu.
Zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i
sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu łęczyckiego.
2. Szkołę może reprezentować od 1 do 3 uczestników. Wystąpienia są wyłącznie indywidualne.
3. Konkurs jest czteroetapowy:
a ) eliminacje szkolne,
b ) eliminacje powiatowe,
c ) eliminacje wojewódzkie,
d ) finał centralny.
4. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych prezentują temat w czasie 5 minut z tolerancją 30
sekund, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 10 minut z tolerancją 30 sekund.
5. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, Jury wyłoni po trzech najlepszych krasomówców w każdej
kategorii (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne), którzy w ścisłym finale będą
prezentować w ciągu trzech minut z tolerancją 30 sekund dodatkowo wylosowany przez siebie temat
bez wcześniejszego przygotowania.

6. Do finału wojewódzkiego zostaną zakwalifikowane po 2 najlepszych krasomówców w każdej
kategorii.
7. O kolejności wystąpień decyduje losowanie.
IV. Kryteria oceny
Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę:
1. Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu.
2. Konstrukcję wypowiedzi.
3. Ogólną prezentację tematu.
4. Sugestywność wypowiedzi.
5. Jasność i logiczność formułowanych myśli.
6. Płynność oraz poprawność wyrażania się.
7. Bogactwo języka i jego barwność.
8. Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego.
9. Kontakt ze słuchaczami.
UWAGA!
Należy pamiętać, że jest to Konkurs Krasomówczy, a nie recytatorski i prezentowanie wyuczonych na
pamięć tematów nie będzie mile widziane. Chodzi o wypowiedzi spontaniczne, sugestywne,
zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną.
V.

Zasady pracy Jury

1.
2.
3.
4.
5.

Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w tym Regulaminie.
W skład Jury wchodzi: przewodniczący, sekretarz, członkowie.
Przed rozpoczęciem konkursu Jury uzgadnia zasady oceniania i prezentuje je uczestnikom.
Każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 0 do 10 punktów.
Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Jury podzielona przez ich liczbę daje
właściwą ocenę poszczególnych uczestników.
6. Punkty za przekroczenie limitu czasu są odliczane po podaniu średniej ilości punktów.
7. Ustalone przez członków Jury oceny są jawne, ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
Postanowienia końcowe

VI.

1. Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 20 września 2018 r. w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 11.
2. Uroczyste otwarcie eliminacji odbędzie się o godz. 9:00
3.

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika - należy przesłać do dnia 13.09.2018 r. na adres:

Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej”
ul. M. Konopnickiej 10
99-100 Łęczyca lub pttk.leczyca@wp.pl
4. W czasie trwania konkursu opiekę nad uczestnikami sprawują nauczyciele lub opiekunowie.
5.Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Tratkiewicz tel. 694 497 957

Karta zgłoszenia do Powiatowego Konkursu Krasomówczego
- eliminacje powiatowe w dniu 20 września 2018 r.
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kategoria
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................................................................................................................................
powiat

...............................................................................................................................
tytuł , temat wystąpienia
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imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika
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pieczątka szkoły

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów
dzieci uczestniczących w eliminacjach powiatowych
Konkursu Krasomówczego „Pięknie opowiedzieć Ojczyznę” w 2018 r.
Eliminacje odbędą się w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy przy ul. M.
Konopnickiej 11A.
Działalność Biblioteki polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Jest to zadanie publiczne, o
którym mowa w art.1, ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
Eliminacje Biblioteka będzie traktować jako wydarzenie kulturalne, z którego zostanie sporządzona
dokumentacja fotograficzna. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu
kulturalnym jest art.6 ust.1 lit.e RODO w związku z wyżej wymienioną ustawą.
Eliminacje są imprezą publiczną, dlatego rozpowszechnianie wizerunku uczestników nie wymaga ich zgody.
Dokumentacja tworzona przez Bibliotekę w ramach działalności statutowej jest przechowywana zgodnie z
przepisami prze 25 lat.
Współorganizatorem konkursu jest PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy. Powyższa informacja dotyczy tylko
przetwarzania danych, za które odpowiada Biblioteka.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania i uzupełnienia. W
przypadkach określonych w art. 21 ust.1 RODO przysługuje prawo do sprzeciwu.
Dane będziemy udostępniać instytucjom upoważnionym do kontroli działalności Biblioteki i firmom
świadczącym na jej rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, itp.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych p.gawron@bibliotekaleczyca.pl.
…………………………………………………….
…………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)

(data i podpis rodzica/opiekuna)

