
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności

T. Różewicz

R E G U L A M I N

REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKO-FOTOGRAFICZNEGO

POD PATRONATEM KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ
ROK SZKOLNY 2020/2021

I.  Organizator  konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Oddział w Zamościu – doradcy metodyczni języka polskiego Maria
Dworzycka i Beata Wasilewska-Wnuk.

II.  Cele konkursu:

● przybliżenie sylwetki Tadeusza Różewicza – jednego z patronów 2021 roku,
● zainteresowanie uczniów poezją polską,
● kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
● poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych dla każdego człowieka,
● rozwijanie pasji i uzdolnień uczniowskich,
● propagowanie pasji fotografowania,
● prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

III.  Regulamin konkursu recytatorskiego:

1. Konkurs recytatorski rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

● dla uczniów szkół podstawowych klasy VI-VIII,
● dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Słowa.

3. Każda szkoła może zgłosić do udziału w części literackiej maksymalnie 2 uczniów
z danej kategorii wiekowej.

4. Termin zgłoszenia uczestnika upływa 23 kwietnia 2021 roku. Zgłoszenia należy
dokonać na adres elektroniczny konkursregionalny@gmail.com

5. Każdy uczestnik nagrywa (w formie pliku MP4) recytowany przez siebie wiersz
Tadeusza Różewicza. Przed przystąpieniem do nagrania uczeń zobowiązany jest do
podania tytułu recytowanego przez siebie utworu. Czas trwania nagrania -
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maksymalnie 4 minuty. Zgłoszenie, zgody oraz nagranie w formie pliku
skompresowanego (.zip) nazwanego imieniem i nazwiskiem uczestnika należy wysłać
na adres konkursregionalny@gmail.com

6. Jeden uczeń może przesłać jedną recytację.

7. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: oryginalność, interpretację tekstu,
wrażenia artystyczne – dramaturgię, intonację poprawność akcentowania wyrazowego
i zdaniowego, ogólny wyraz artystyczny (rekwizyty, gesty sceniczne, uzasadnione
ruchy).

IV. Regulamin konkursu fotograficznego:

1. Konkurs fotograficzny rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

● dla uczniów szkół podstawowych klasy VI-VIII,
● dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Obiektywu.

3. Każda szkoła może zgłosić do udziału w części fotograficznej maksymalnie 2 uczniów
z danej kategorii wiekowej. Fotografie powinny spełniać określone kryteria
techniczne:
● format zapisu: JPG,
● maksymalna wielkość pliku: do 5 MB.

4. Termin zgłoszenia uczestników upływa 23 kwietnia 2021 roku. Zgłoszenia należy
dokonać na adres elektroniczny konkursregionalny@gmail.com Do zgłoszenia należy
dołączyć wymagane zgody.

5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
● posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
● zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują

fotografii stworzonych przez inne osoby,
● nie narusza praw autorskich osób trzecich.

6. Jedna osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie. W zgłoszeniu należy podać tytuł utworu
Tadeusza Różewicza, który stanowił inspirację dla wykonanego zdjęcia. Zgłoszenie,
zgody oraz fotografię w formie pliku skompresowanego (.zip) nazwanego imieniem
i nazwiskiem uczestnika należy wysłać na adres konkursregionalny@gmail.com

7. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: oryginalność, ogólną estetykę
fotografii, ciekawą kompozycję, kreatywność w podejściu do tematu.
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V.  Komisja Konkursowa:

1. Komisję Konkursową oraz jej przewodniczącego powołuje Organizator Konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgodnie z powyższymi kryteriami.
3. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie podany do

oficjalnej wiadomości.
4. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
5. W obradach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele instytucji, które

objęły patronat nad Konkursem.

VI.  Nagrody:

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Dla nauczycieli przygotowujących uczniów przewidziano pamiątkowe dyplomy.

VII.  Kontakt:

1. Email: regionalnykonkurs@gmail.com
2. Koordynator konkursu Maria Dworzycka doradca metodyczny nauczycieli języka

polskiego, tel: 501689080

VIII.  Postanowienia końcowe:

1. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa oraz
Organizator Konkursu.

2. Organizator  zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
3. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich

w formie publikacji pokonkursowych.
4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

mailto:regionalnykonkurs@gmail.com

