
VI WIOSENNY KONKURS RECYTATORSKI 
W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 
„SPRING POEM CONTEST” 

 
REGULAMIN 
 
ORGANIZATOR: 

 
Centrum Zasobów Języka Angielskiego 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. (091) 4 22 52 61, w. 35 fax. (091) 4 22 52 62 
E-mail: centrum.zdja@palac.szczecin.pl 

 
MIEJSCE KONKURSU: 
Centrum Zasobów Języka Angielskiego, 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III. Recytacje będą oceniane 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-I oraz II-III. 

2. Każda szkoła/przedszkole może zgłosić maksymalnie 4 uczestników, 
w dowolnych konfiguracjach – po dwóch w obu kategoriach, jednego 
z grupy młodszej i trzech ze starszej (lub odwrotnie), bądź 4 z tej samej grupy 
wiekowej. 

3. Tematem konkursu jest wiosna. Wiersze – w języku angielskim – powinny 
dotyczyć bezpośrednio tej pory roku lub wiązać się z nią w sposób ogólny (np. 
opisywać przyrodę, prace w ogródku, pogodę itp.). 

4. Recytatorów obowiązuje strój galowy. Nie dopuszcza się stosowania żadnych 
dodatkowych elementów w postaci rekwizytów, podkładów muzycznych, 
gestykulacji itp. 

5. Objętość recytowanego utworu musi mieścić się w przedziale 12 – 32 wersy. Tekst 
wiersza należy przesłać wraz z kartą zgłoszeń. 

6. Zgłoszenia można dokonać tylko poprzez wypełnienie i przesłanie załączonej karty 
zgłoszeń (dostępnej również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w zakładce 
„Konkursy”). 

7. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres Centrum Zasobów: 
centrum.zdja@palac.szczecin.pl najpóźniej do 14 kwietnia 2014 r. Zgłoszenia 
wysłane po terminie nie będą uwzględnione. 

8. Komisja konkursowa będzie oceniała umiejętność recytacji, poprawność wymowy 
oraz ogólne wrażenie artystyczne. Za każde kryterium będzie można uzyskać 
maksymalnie 5 punktów. 

9. Komisja przyzna 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 
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10.  Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy. 

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagrodzonych    
uczestników w przypadku wyrównanego poziomu recytacji. 

12.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Centrum Zasobów Języka Angielskiego w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także na publikację 
wizerunku oraz – w przypadku laureatów – danych osobowych na stronie 
internetowej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. 

 
DATA KONKURSU:28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek), godz. 11.00 
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ:14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) 
 


