Konkurs Krasomówczy
Cele konkursu:
1. Rozwijanie inicjatyw twórczych wśród młodzieży.
2. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego i
logicznego formułowania myśli.
3. Zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka
ojczystego.
4. Rozbudzenie zamiłowania do pięknego mówienia.

Adresaci konkursu: Młodzież szkolna z klas gimnazjalnych i licealnych gminy Tyczyn.
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie autorskiego
tekstu o tematyce promującej naszą Gminę. Mile widziana jest prezentacja walorów
krajoznawczo-historycznych Tyczyna z okazji jubileuszu miasta.

Konkurs odbędzie się 15 maja br. o godz. 1000 w MiGBP w Tyczynie. Termin
zgłoszenia uczestnika upływa 4 maja br. W popisach krasomówczych każdy uczeń
otrzymuje do swojej dyspozycji 5 minut na zaprezentowanie uprzednio wybranego i
zgłoszonego tematu. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z
tolerancją 30 sek. O kolejności wystąpienia zadecyduje losowanie. Należy pamiętać, że jest
to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski i prezentowanie wyuczonych na pamięć
tematów nie będzie mile widziane. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne,
prezentowane barwną i piękną polszczyzną.
Uczniowie przystępujący do konkursu muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców
(prawnych opiekunów) na udział w konkursie, publikowanie danych osobowych,
wizerunku i uzyskanego wyniku na stronie internetowej biblioteki i w Głosie Tyczyna –
załącznik nr 1 przedstawia wzór stosownej zgody.
Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę:
a) zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
b) konstrukcję wypowiedzi,
c) ogólną prezentację tematu,
d) jasność i logiczność formułowanych myśli,
e) płynność oraz poprawność wyrażania się,
f) bogactwo języka i jego barwność,
g) kontakt ze słuchaczami.
Postanowienia ogólne:
• Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.
• Wyniki konkursu pozostają tajne do chwili oficjalnego wręczenia dyplomów i nagród.
• Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych rozdziału nagród i interpretacji
regulaminu konkursu należy do Organizatorów konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu
V Turnieju Wiedzy z Literatury i Języka Polskiego
pod patronatem Burmistrza Tyczyna
Imię i nazwisko uczestnika:
Temat oracji/
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko nauczyciela
Telefon kontaktowy do opiekuna:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w V Turnieju Wiedzy z
Literatury i Języka Polskiego pod patronatem Burmistrza Tyczyna organizowanym przez
Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Tyczynie .
Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępnego na stronie biblioteki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających
z Regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………..
Miejscowość, data

………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

