Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU
ul. PTR 6
63-421 Przygodzice
tel. (062)735 00 68
fax (62) 733 61 32

Przygodzice, 23.01.2017 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Przygodzicach zaprasza do udziału w II PRZEGLĄDZIE SŁOWA pod
hasłem: „Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”.
Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród polonistów, bibliotekarzy i
osób zainteresowanych.
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu.

Organizator
Justyna Ligocka

REGULAMIN II PRZEGLĄDU SŁOWA POD HASŁEM
„Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”.
1. Cele konkursu:
- popularyzowanie twórczości dotyczącej motywu człowieka,
- zainteresowanie poezją i prozą,
- rozwijanie zdolności recytatorskich, interpretacyjnych i poetyckich,
- zachęcanie do występowanie na scenie, do pisania poezji i czytania interpretacyjnego,
- prezentacja umiejętności uczniów,
- uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
- spędzanie czasu wolnego w sposób twórczy.
2. Organizator:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.
Justyna Ligocka – koordynator
3. Zasady uczestnictwa:
- konkurs odbędzie się w trzech etapach: I kategoria – pisanie wierszy, II kategoria – recytacja,
III kategoria – czytanie interpretacyjne,
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i
oceniany będzie w dwóch grupach wiekowych,
- każda szkoła typuje maksymalnie czterech uczestników do każdego etapu,
- kolejne etapy nie łączą się ze sobą w żaden sposób, każdy z nich będzie oceniany odrębnie,
- 3 marca 2017 r. nastąpi rozstrzygnięcie I etapu, wysłuchanie słowa recytowanego i czytanego
uczestników oraz ocenienie ich i przyznanie nagród.
- warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia (w załączniku wzór
zgłoszenia) do 25 lutego 2017 r. do sekretariatu szkoły pod adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU
ul. PTR 6
63-421 Przygodzice
Z dopiskiem „II Przegląd słowa”
Sekretariat tel. (062)735 00 68 Justyna Ligocka – koordynator 502 295 615
- konkurs będzie miał formę:
I kategoria – w konkursie mogą wziąć udział 4 osoby, każda z nich przesyła na adres szkoły 1-3
wierszy (termin do 25 lutego 2017 r.),

II kategoria - prezentacja jednego dowolnego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy
(polskiego lub obcego pochodzenia) dotyczącego motywu człowieka ( termin 3 marca 2017 r. o
godz. 9.00),
- recytacja nie może przekraczać 5 minut,
- prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), jeśli
służą one twórczej interpretacji,
III kategoria – czytanie interpretacyjne jednego dowolnego tekstu poetyckiego lub fragmentu
prozy (polskiego lub obcego pochodzenia) dotyczącego motywu człowieka (termin 3 marca 2017
r. o godz. 9.00),
-czytanie nie może przekraczać 5 minut,

4. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:
- dobór repertuaru,
- stopień trudności tekstu,
- interpretację,
- dykcja,
- kulturę słowa,
- ogólny wyraz artystyczny,
5. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
6. Termin i miejsce uczestnictwa konkursu:
- konkurs odbędzie się dnia 3 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
CKU w Przygodzicach.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Zgłoszenie do II PRZEGLĄDU SŁOWA pod hasłem
„Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”

Instytucja zgłaszająca:
Nazwa szkoły:
……………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………
Telefon/fax: ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna:………………………………………………………
Telefon opiekuna:……………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………….
Tytuły wierszy napisanych
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Autor i tytuł utworu recytowanego
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Autor i tytuł utworu czytanego
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

