
 

 
REGULAMIN 

FUNtastycznego KONQRSU RECYTATORSKIEGO 

z języka angielskiego 

 
1. Organizator: 
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. 
 
2. Czas i miejsce konkursu: 
25 kwietnia 2018 r. Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. 
 
3. Cele konkursu: 

 propagowanie piękna poezji angielskiej; 

 rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci; 

 promocja uczniów zdolnych; 

 rozwijanie zainteresowań; 

 przełamywanie barier w mówieniu w języku angielskim. 

 
4. Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie może wziąć udział uczeń Szkoły Podstawowej z terenu województwa łódzkiego; 

 konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VII; 

 w kategorii IV-VII zostaną przyznane osobne nagrody dla klas IV-V i VI-VII; 

 w przypadku dużej ilości zgłoszeń w kategorii IV-VII zostaną utworzone 2 podkategorie; 

 maksymalna ilość uczniów z danej szkoły biorących udział w konkursie to 3 osoby; 

 każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wiersz (lub jego fragment) w języku 

angielskim o dowolnej tematyce  

podczas recytacji uczestnicy nie wykorzystują rekwizytów; 

 zgłoszenia do udziału należy przesłać pocztą na załączonej karcie do 19 kwietnia 2018 r. na adres 
placówki: 

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 

al. Wyszyńskiego 86 

94 -050 Łódź 

 

fax 042/689 93 51 - z dopiskiem „FUNtastyczny konqrs recytatorski” 

 

lub przesłać drogą mailową:  

konkurs_funtastyczny2018@palacmlodziezy.lodz.pl 

 uczestnik zobowiązany jest dostarczyć tekst recytowanego utworu opatrzony swoim nazwiskiem  

w dniu konkursu. 



 

 
5. Jury/ nagrody 

 komisję konkursową powołuje organizator; 

 ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny  przez jury ; 

 przewidywane są 3 nagrody główne (w każdej kategorii) oraz wyróżnienia; 

 decyzja komisji jest niepodważalna. 

 
6. Kryteria oceny 

 dobór repertuaru; 

 znajomość tekstu; 

 interpretacja utworu; 

 poprawność wymowy; 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 
 

7. Uwagi 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania prezentacji; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub godziny konkursu; 

 Informacji na temat konkursu udziela osoba bezpośrednio odpowiedzialna: 

 Justyna Żuraw, e-mail: konkurs_funtastyczny2018@palacmlodziezy.lodz.pl 

 


