
Szanowni Państwo! 

 

  Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju organizuje  

III Powiatowy Konkurs Recytatorski Słowem malowane, który odbędzie się  

9 marca 2016 roku.  

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów z powiatu 

biłgorajskiego. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań młodzieży 

poezją współczesną i doskonalenie sztuki pięknego mówienia. Serdecznie 

zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, którzy zechcą podjąć trud 

odkrywania piękna żywego słowa. 

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym 

Nauczycielom i Uczniom. 

W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu i Kartę zgłoszenia  

  

Z wyrazami szacunku  

Organizatorzy 

  

 
(czytaj niżej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niektórzy lubią poezję …inni prozę, ale wszystkich tych, którzy niezależnie od 

upodobań literackich interesują się pięknem wywodzącym się z malowanych słowem 

obrazów, zapraszamy do udziału w 

III Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Słowem malowane”. 

Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów z powiatu biłgorajskiego. 

Regulamin Konkursu  

I Organizator konkursu: 

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju 

II Cele konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, 

- odkrywanie i rozwijanie zdolności uczniów gimnazjów, 

- pobudzanie aktywności twórczej. 

III Regulamin konkursu: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. 

2. Uczestnicy konkursu prezentują teksty autorów tworzących w XX i XXI wieku. 

3. Do prezentacji konkursowej uczestnicy wybierają jeden wiersz, fragment prozy lub 

montaż tekstów poetyckich. 

4. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 5 minut. 

5. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzech uczestników. 

6. Uczestników będzie oceniać Jury powołane przez organizatora konkursu. 

7. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny. 

8. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody, dla wszystkich uczestników 

pamiątkowe dyplomy. 

IV Termin i miejsce konkursu 

Konkurs odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym 

im. ONZ w Biłgoraju 

V Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa  jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres organizatora 

do 2 marca 2016 r. z dopiskiem „Konkurs recytatorski” 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju 

ul. T. Kościuszki 41/43 

23- 400 Biłgoraj 

tel./fax/ 84- 686-04-42 

e-mail: loonz@lbl.pl 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

 

2. Kategoria konkursowa (poezja, proza, tytuł wybranego utworu, imię  

i nazwisko autora tekstu) 

 

 

 

3. Nazwa i adres szkoły 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela- instruktora 

 

 

5. Telefon kontaktowy 

 


