Regulamin IV edycji Konkursu
OPOWIADAMY LEGENDY
Punkt 1.
Organizatorem konkursu jest Prywatne Gimnazjum Nr 23 Sióstr
Zmartwychwstanek w Warszawie, ulica Krasińskiego 31; 01-784, adres e-mailowy:
szkola@szarotka.edu.pl, zwane dalej ORGANIZATOREM. W temacie korespondencji e-mailowej
należy wpisywać zawsze hasło: KONKURS.
Punkt 2.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4., 5. i 6. publicznych i niepublicznych szkół
podstawowych.
Punkt 3.
Celem konkursu jest:
promowanie wysokiej kultury słowa mówionego,
rozwijanie talentów oratorskich dzieci i młodzieży,
wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły,
integrowanie środowiska lokalnego.
Punkt 4.
Konkurs odbędzie się w siedzibie ORGANIZATORA w dniach 17 oraz 21 marca 2017 roku
(ewentualny termin dodatkowy); o dokładnej dacie przesłuchań uczestnicy będą powiadomieni drogą
e-mailową.
Punkt 5.
Uczniowie mogą zgłaszać swoje uczestnictwo, wypełniając „Kartę zgłoszenia uczestnictwa
w konkursie Opowiadamy legendy” do dnia 28 lutego 2017 roku wraz z „Oświadczeniem”.
„Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie Opowiadamy legendy” oraz „Oświadczenie” należy
wydrukować, wypełnić i przesłać tradycyjną pocztą na adres ORGANIZATORA. O terminie zgłoszeń
decyduje data stempla pocztowego. Na kopercie należy dopisać: KONKURS.
Punkt 6.
Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego
rodziców lub opiekunów prawnych oraz dyrekcję szkoły, do której uczęszcza dziecko.
Punkt 7.
Uczniowie przystępujący do konkursu obowiązani są okazać legitymację szkolną.
Punkt 8.
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania i do
respektowania poleceń ORGANIZATORA.
Punkt 9.
Uczestnik powinien przygotować samodzielne wystąpienie – zaprezentowanie legendy polskiej lub
obcej – trwające od 5 do 10 minut.
W czasie wystąpienia można wykorzystać kostium teatralny, rekwizyty, podkład muzyczny, fragment
muzyczny (wykonany samodzielnie lub odtworzony – nie dłuższy niż 2 minuty).
Nie wolno używać materiałów pisanych, to znaczy: streszczeń, planów tekstu itp.

Punkt 10.
W czasie wystąpienia będą oceniane:
dobór repertuaru ( 0–6 punktów),
kompozycja ( 0–6 punktów),
bogactwo słownictwa (0–6 punktów),
talent oratorski ( 0–6 punktów),
ogólne wrażenie artystyczne ( 0–6 punktów).
Uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów od każdego z jurorów, czyli 150 punktów od
całego jury.
Punkt 11.
W pięcioosobowym jury zasiądą: nauczyciel przedmiotów artystycznych, nauczyciel bibliotekarz,
nauczyciel polonista, przedstawiciel rodziców szkoły – ORGANIZATORA, przedstawiciel samorządu
szkolnego.
Punkt 12.
Ustalenia jury konkursowego są ostateczne i niepodważalne.
Obrady jury konkursowego są tajne.
Punkt 13.
Członkowie jury nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień i przerywać wystąpienia uczestnika konkursu.
Punkt 14.
Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje dyrektor Prywatnego Gimnazjum Nr 23
Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie.
Punkt 15.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ORGANIZATORA –
www.zmartwychwstanki.edu.pl – w piątek 24 marca 2017 roku od godz. 13.00.
Uroczysta Gala, połączona z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz dyplomów uczestnictwa, odbędzie
się 07 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.15 w siedzibie ORGANIZATORA.
Punkt 16.
Uczestnik lub jego opiekun prawny może otrzymać informację o liczbie otrzymanych punktów za
prezentację legendy w sekretariacie ORGANIZATORA w godzinach od 8.15 do 15.00 od 27 marca
2017 roku po okazaniu legitymacji szkolnej uczestnika konkursu lub dowodu osobistego opiekuna
prawnego.
Punkt 17.
ORGANIZATOR przewiduje nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zajęli 1., 2. i 3. miejsce oraz
wyróżnienia i dyplomy uczestnictwa.
Na uroczystą Galę zaproszeni są wszyscy uczestnicy, planujemy prezentację nagrodzonych wystąpień.
Punkt 18.
Uczeń, który po raz kolejny bierze udział w konkursie, musi w każdym roku swojego uczestnictwa
wybrać inną legendę.
Punkt 19.
Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia
konkursu, a także powrotu odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko.

