
    Powiatowy Konkurs Recytatorski                             

Poezji Patriotycznej „ DLA NIEPODLEGŁEJ”. 

 

ORGANIZATOR 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim 

Ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 3053 

WSPÓŁORGANIZATORZY  

Biblioteki powiatu tomaszowskiego, szkoły podstawowe  w Tomaszowie Lubelskim. 

CEL 

 Upamiętnienie 100- lecia  Niepodległości. 

 Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez rozwijanie 

poczucia przynależności  społecznej, budzenie świadomości narodowej. 

 Popularyzowanie  poezji o tematyce patriotycznej. 

 Rozwijanie zainteresowania  pięknem  polskiej literatury i kształtowanie  

wrażliwości na piękno języka ojczystego . 

 Promowanie młodych talentów. 

UCZESTNICY  

Konkurs  adresowany jest  do dzieci i młodzieży szkół podstawowych  (kl. I-VIII). 

PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach : 

I  ETAP: GMINNY 

 (przeprowadzony przez Gminne Biblioteki Publiczne)   

 (przeprowadzony przez  Szkoły Podstawowe w Tomaszowie Lubelskim). 

II ETAP :  POWIATOWY 

Odbędzie się  8 listopada 2018 r.  godz. 9.00  w Miejskiej Bibliotece Publicznej                 

im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie  Lubelskim,  ul. Zamojska 2                            

( Dom Kombatanta).  

W kolejności : 

 9.00   kl. I-III 

 10.00  kl. IV-VI 

 11.30  kl. VII –VIII 

 13.00 Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom . 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany  godzin przesłuchań i podsumowania 

konkursu. 



Biblioteki Gminne ,Szkoły z Tomaszowa Lubelskiego , typują  do powiatowego 

konkursu  nie więcej niż po 3  osoby z każdej kategorii  .  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  ETAPU POWIATOWEGO 

 Zgłoszenie recytatorów  na karcie zgłoszeń( zał.nr 1)  poprzez uprawnioną 

jednostkę ( bibliotekę, dom kultury, szkołę )  w nieprzekraczalnym  terminie       

do  26 października 2018 r.   

 Dostarczenie  podpisanej zgody  rodzica  na udział w konkursie ( zał. Nr 2) 

 Każdy uczestnik  konkursu  jest zobowiązany do  prezentacji  1 wiersza  o 

tematyce patriotycznej dopasowanej do możliwości  odtwórczych wykonawcy. 

Czas występu  nie powinien przekroczyć 5 minut.  

KRYTERIA OCENY 

 dobór i rozumienie tekstu,   

 zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,  

 poprawność i ekspresja wypowiedzi, 

Uczestników oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. 

NAGRODY  

Uczestnicy konkursu powiatowego otrzymają dyplomy za udział ,laureaci – nagrody. 

 

UWAGA ! 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację  
wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej adresem: mbp.tomaszow-
lubelski.com.pl/ i portalu społecznościowym Facebooka Organizatora. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 


