
Zapraszamy do udziału w  

X Regionalnym Konkursie Recytatorskim  

Poezji i Prozy w Języku angielskim „Szekspiriada” 2017 

Organizatorem konkursu są:   Urząd Miasta w Lędzinach 

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach 

Firma Edukacyjna ANGMEN  

Cele Konkursu:  

1. Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad 

gimnazjalnych; 

2. Upowszechnianie literatury anglojęzycznej zarówno klasycznej jak i współczesnej;  

3.  Podnoszenie kultury słowa uczniów szkół podstawowych;  

4. Promocja oraz pomoc utalentowanych językowo i artystycznie młodzieży szkolnej;  

5.  Stwarzanie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską i/oraz anglojęzyczną.  

 

Regulamin Konkursu: 

1. W  Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z 

podziałem na dwa poziom edukacyjne: 

 Uczniowie szkół podstawowych 

 Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych; 

2. Uczestnicy Konkursu biorą udział w eliminacjach:  

- szkolnych (nieograniczona liczba uczestników);  

- regionalnych – każda szkoła zgłasza do Konkursu maksymalnie dwóch uczestników. 

3. Uczestnicy Konkursu przygotowują dwa utwory: 1 utwór poetycki lub fragment prozy  (fragment 

większego utworu lub krótkie opowiadanie) – w języku angielskim 

4. Uczestnicy prezentują podczas Konkursu dowolnie wybrany przez siebie  utwór. 

5. W pracy z recytatorem należy zwrócić uwagę na zrozumienie treści, naturalność wypowiedzi, poprawność 

dykcji, poprawną interpretację, w której dopuszczalnymi są: uzasadniony gest sceniczny i element ruchu.  

6. Kryteria oceny recytatorów przez grono Jury Konkursu : 

 dobór repertuaru (wartości literackie utworu, dostosowanie tekstu do wieku  

i możliwości recytatora); 

  interpretacja tekstu; 

  kultura słowa oraz poprawność językowa; 

  ogólny wyraz artystyczny.  

Dane osobowe 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w 

celu:  

 realizacji Konkursu,  

 wyłonienia zwycięzców Konkursu,  

 doręczenia nagród w Konkursie, 



 prezentacji informacji o wynikach Konkursu w prasie lokalnej i w Internecie. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w 

konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

3. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.  

4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych 

uniemożliwi zakończenie procesu rejestracji i wzięcie udziału w Konkursie.  

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.  

6. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, 

nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i nazwy szkoły w prasie lokalnej i w Internecie w przypadku 

wygrania konkursu. 

Informacje organizacyjne  

  

Terminarz etapów Konkursu:  

- etap szkolny należy przeprowadzić do 21 kwietnia 2017 r. 

- zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu) z dopiskiem „Szekspiriada” 2017 można 

przesłać: 

 pocztą na adres:    Urząd Miasta w Lędzinach 

ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 

 drogą mailową, skan na adres:   um@ledziny.pl 

 drogą mailową, skan na adres:   zabrze@angmen.com.pl  

  

Termin składania zgłoszeń upływa  28.04.2017 

Etap regionalny - FINAŁ odbędzie się 12.05.2017 

- godz. 10:00, Sala Widowiskowo – Kinowa w Urzędzie Miasta w Lędzinach 

Nagrody i wyróżnienia:  

Organizatorzy konkursu ufundowali następujące nagrody* rzeczowe i dyplomy uczestnictwa dla uczestników: 

 I nagroda: Wyjazd na warsztaty językowe w Londynie 26.05-31.05.2017** (fundatorem nagrody 

jest Gmina Lędziny) 

 II nagroda: 12 miesięczny e – kurs języka obcego, dostępnego w ofercie Firmy Edukacyjnej 

ANGMEN. 

 III nagroda: Materiały do nauki języka angielskiego. 

*Za nagrody nie przysługują ekwiwalenty pieniężne. 

** Mając na uwadze wyjazd  zagraniczny, jakim są warsztaty językowe ,uczestnicy konkursu powinni posiadać ważny paszport 

lub dowód osobisty ważny co najmniej do dnia powrotu z warsztatów 

Kontakt z organizatorem:   

 Urząd Miasta Lędziny – Mariola Jaromin,tel.( 32) 216-65-11 w. 151 

 Firma Edukacyjna ANGMEN   - Mariusz Drogokupiec tel. kom. 601 410 477

mailto:zabrze@angmen.com.pl


 

X Regionalny Konkurs Recytatorski  Poezji i Prozy w Języku angielskim 

„Szekspiriada” 2017 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

Nazwisko i imię uczestnika ..........................................................................................................  

Klasa.......................................  

Nazwa szkoły (placówki) ..............................................................................................................  

Adres................................................................................... tel. / fax. ............................................  

Nazwisko i imię nauczyciela (opiekuna) ....................................................................................  

Adres opiekuna ............................................................................ tel. / fax. .................................  

 

 

REPERTUAR UCZESTNIKA  

 

Poezja ...............................................................................................................................................  

autor ............................................................................................................czas .............................  

 

 

Proza ................................................................................................................................................. 

 autor ........................................................................................................... czas ............................  

 

 

 

 

....................................................                                                        ................................................... 

                 (podpis opiekuna)                                                                                                (podpis dyrektora szkoły /placówki)  

 

                                                              

..........................................................  

miejscowość data, pieczątka  

 

 


