Nowy Sącz, 18.02.2019

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV Miejskim
Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej pod hasłem:

„Zacznij od robienia tego, co konieczne, potem zrób to,
co możliwe, nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego”
św. Franciszek z Asyżu
Współcześnie myśl św. Franciszka z Asyżu stała się motywacją do zmiany swojego życia
i osiągnięcia sukcesu. Wiąże się to z pracą nad sobą, koniecznością rozwijania swoich pasji i marzeń.
Obecnie proponujemy tę myśl, aby była źródłem nowych odkryć, stylu życia, nowych relacji z innymi,
wartościowania moralnego i religijnego. Dla młodych czas nauki w szkole bogaty jest w wydarzenia,
które pomagają im mieć lepsze pojęcie, co dla nich jest dobre i ważne, na czym polega ich misja życiowa.
Ważnym

zadaniem

jest

umiłowanie

ziemi

ojczystej,

historii,

języka,

ekologii,

tradycji

i kultury, ponieważ to tu człowiek realizuje siebie, dokonując stopniowo pożądanych społecznie zmian.
Jednym z aspektów rozwoju człowieka jest sfera duchowa, dlatego nasz Konkurs promować
będzie poezję o treści religijnej charakteryzującą się stylizacjami modlitewnymi, osobistymi refleksjami i
przeżyciami.

Wyrażamy nadzieję, że każdy z uczestników konkursu wśród bogactwa poezji religijnej

odnajdzie utwór odpowiedni dla siebie.
Cele Konkursu:


propagowanie wśród młodzieży bogactwa i różnorodności zawartej w poezji religijnej , by
uchwycić jej piękno i dotrzeć do myśli poety,



budowanie postaw i wartości religijnych wśród młodego pokolenia Polaków, uwrażliwienie na
piękno mowy ojczystej.



kształtowanie kultury żywego słowa i wrażliwości na odbiór słowa poetyckiego,



doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów zdolnych,



rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości na odbiór poezji o treści religijnej

REGULAMIN KONKURSU


W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
Nowego Sącza.



Należy przygotować i opanować pamięciowo jeden dowolnie wybrany utwór poetycki o treści
religijnej, którego czas prezentacji nie przekroczy 5 minut.



Do udziału w Konkursie zgłaszać można maksymalnie trzech reprezentantów z danej szkoły.



Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesłać do dnia 20 marca 2019,
wypełniając czytelnie załączoną do regulaminu Kartę Zgłoszenia na adres:
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
ul. J. Długosza 5,
33 – 300 Nowy Sącz; Tel/fax (018) 448 40 22



Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają osoby bezpośrednio odpowiedzialne:
mgr Zuzanna Bocheńska – nr tel. 600 774 098
mgr Maria Stefańska – nr tel. 600 289 294
Ks. mgr Tomasz Koźbiał



Czas i miejsce Konkursu – 28 marca 2019, godz. 10.00

w I Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu (w budynku Liceum, ul. J.
Długosza 5)
Dla laureatów z gimnazjum i ze szkół ponadgimnazjalnych przygotowaliśmy dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, których wręczenie nastąpi po Konkursie. W

czasie oczekiwania na wyniki Konkursu

zapraszamy na specjalnie przygotowany dla Państwa program teatralno - poetycki w wykonaniu uczniów
naszej szkoły.

KRYTERIA OCENIANIA

wybór repertuaru - utwór o treści religijnej dostosowany do możliwości wykonawczych
uczestnika). Jeżeli w tej kategorii Jury przyzna 0 pkt za niewłaściwie dobrany tekst poetycki
wykonawca nie będzie oceniany w pozostałych kategoriach

tracąc szansę na nagrodę lub

wyróżnienie;
pod ocenę Jury będą brane tylko utwory w formie poetyckiej (wiersz);
pamięciowe opanowanie tekstu;
 pomysł na interpretację utworu (np. uchwycenie piękna i głębi prezentowanego wiersza,
ekspresja, wrażliwość, tempo, intonacja);
 dykcja i ogólny wyraz artystyczny.

Decyzja

Komisji

Konkursu

Recytatorskiego

Poezji

Religijnej

jest

niepodważalna.

Uwaga!
Przy ocenie Jury nie będzie brało pod uwagę wszelkiego typu elementów teatralizacji!

Serdecznie zapraszamy

KARTA ZGŁOSZENIA
(Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie Kart Zgłoszenia dla każdego recytatora osobno)
Pełna nazwa Szkoły:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Adres i telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..
Imię i nazwisko, klasa recytatora:
…......................................................………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł prezentowanego utworu: …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autor utworu:
….................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora uczniów, kontakt (np. telefon):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ RODZICA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA BIORĄCEGO
UDZIAŁ W IV MIEJSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI RELIGIJNEJ ORGANIZOWANYM PRZEZ I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 roku nr 119/1 – (zw. RODO)
oraz ustawy z 10 mają 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018 roku poz. 1000) – wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
…..................................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
…...................................................................................................................................................................
podpis rodzica
Uwaga:
Wyżej wymienione dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie do celów związanych z Konkursem.

