
KARTA  ZGŁOSZENIA

Krakowski Konkurs Recytatorski Poezji 
Wisławy Szymborskiej i Haliny Poświatowskiej

OSWAJANIE  SŁÓW

Nazwa i adres szkoły:

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

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

Telefon/fax szkoły:

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

Imię i nazwisko nauczyciela:

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

Imię i nazwisko recytatora, klasa:

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

Tytuły wierszy:

1. W. Szymborska

: ………………………………………………………………………………….......

2. H. Poświatowska: 

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

Uwaga! Prosimy o czytelne wypełnienia karty zgłoszenia – dla każdego 
recytatora oddzielnie.

Krakowski Konkurs Recytatorski 

Poezji Wisławy Szymborskiej i Haliny Poświatowskiej

imienia Macieja Naglickiego

Oswajanie słów



REGULAMIN KONKURSU

1. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy 

    uczniów klas V – VII szkoły podstawowej.

2. W pierwszym etapie konkursu każdy recytator przygotowuje dwa 

utwory: jeden Wisławy Szymborskiej i jeden Haliny Poświatowskiej. 

Utwór Wisławy Szymborskiej zostanie wygłoszony jako pierwszy. 

Jury może poprosić o wyrecytowanie utworu Haliny Poświatowskiej. 

3. Wybrane przez jury osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego 

etapu konkursu.

4. W drugim etapie konkursu uczniowie zaprezentują tekst 

Haliny Poświatowskiej przygotowany do pierwszego etapu.

5. Każda szkoła zgłasza maksymalnie pięciu recytatorów.

6. Kryteria oceny:

· dobór repertuaru

· interpretacja utworu

· dykcja

· ogólny wyraz artystyczny.

7.   Kartę zgłoszenia dołączoną do regulaminu należy przesłać

  mailem na adres: oswajanieslowsp158@gmail.com

 do dnia 18 stycznia 2018 

8.  Terminy konkursu:

· I etap: 01.02.2018 r. (czwartek) godz. 9.00

· II etap: 07.03.2018 r. (czwartek) godz. 9.00 

9.   Finaliści konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci dyplomy 

  i nagrody książkowe. 

10. Miejsce konkursu:

· I etap: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158,

             ul. Strąkowa 3a w Krakowie.

· II etap: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego 

             ul. Beskidzka 30 w Krakowie.

11. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

12. Nagrody nieodebrane w terminie 30 dni od dnia ich wręczania 

przechodzą na własność organizatora.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie

oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego 

w Krakowskim Konkursie Recytatorskim 

Poezji Wisławy Szymborskiej i Haliny Poświatowskiej

imienia Macieja Naglickiego

zapraszają do wzięcia udziału

Oswajanie słów

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu konkursu i oświadczenia:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 
osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wraz z późniejszymi zmianami.


