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Diecezjalny Konkurs Recytatorski  

Poezji Religijnej i Metafizycznej 

Forma zdalna 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizatorzy: 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu 

Szkoła Podstawa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu 

 Celami konkursu są: 

¾ kształtowanie wyobraźni poetyckiej, 

¾ zainteresowanie młodych ludzi poezją jako alternatywą dla mediów społecznościowych, 

¾ promowanie talentów,  

¾ prezentacja poezji religijnej i metafizycznej szerszemu kręgowi odbiorców, 

¾ nauka zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży, 

¾ rozwój kulturalny i duchowy młodych ludzi. 

1. Konkurs zostaje rozpisany w następujących kategoriach:  

A – przedszkola 

B – szkoły podstawowe kl. I –III, 

C – szkoły podstawowe kl. IV-VI, 

D – szkoły podstawowe kl. VII- VIII, 

E – szkoły ponadpodstawowe. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony drogą internetową. 

3. Etap szkolny: w celu wyłonienia przedstawiciela szkoły, z każdej kategorii, zaleca się 

przeprowadzanie etapu szkolnego konkursu.  

4. Etap finałowy: Każdy uczestnik przygotowuje swoje wykonanie jednego utworu poetyckiego o 

tematyce religijnej bądź metafizycznej w formie filmiku, w popularnym formacie wideo (np. MP4).  

5. Nagrany filmik wraz z kartą uczestnika nauczyciel bądź rodzic lub pełnoletni uczestnik przesyła jako 

załączony plik bądź udostępniony poprzez chmurę na adres poezajreligijna@sp18.pl. 

6. Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii. 
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7. Nagranie powinno obejmować sylwetkę ucznia, co najmniej od połowy tułowia w górę. 

8. Nazwa pliku z nagraniem powinna  zawierać:  

x kategorię,  

x imię i nazwisko uczestnika, 

x miejscowość, np. A. Jan Kowalski, Racibórz 

9. Zaleca się galowy strój recytującego.  

10. Każda szkoła może zgłosić jednego uczestnika w danej kategorii. Organizator zastrzega sobie 

możliwość dopuszczenia większej ilości uczniów, po wcześniejszym kontakcie osoby zgłaszającej.  

11. Nagrany film wraz ze skanem karty uczestnika i zgody RODO (na uczestnictwo i publikację 

wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych) należy przesłać na wskazany adres mailowy do 

21 maja 2021 roku. 

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 4 czerwca 2021 na stronie  wk.diecezja.opole.pl, stronie 

sp18.pl oraz na kanale YouTube Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. 

13. Jury będzie składało się z osób powołanych przez organizatorów konkursu.  

14. W ocenie wykonanych recytacji będę uwzględnione:  

a) dykcja, 

b) dobór repertuaru,  

c) charakter utworu, 

d) interpretacja utworu, 

e) ogólne wrażenie artystyczne. 

15. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

16. Interpretacja regulaminu jest zastrzeżona dla organizatorów.  

17. W sprawie konkursu należy kontaktować się z s. Radosławą 
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