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V EDYCJA KONKURSU POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ
Żory 2017

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM 
SPRAWUJE  PREZYDENT  MIASTA  ŻORY

Zapraszamy żorskie placówki do udziału 
w Konkursie Poezji i Prozy o tematyce Patriotycznej i Żołnierskiej

Patriotyzm to postawa, w której wzrastają pokolenia Polaków. Miłość do Ojczyzny zapisana
została w wierszach, listach, nowelach i pieśniach. Aby utrwalać pamięć o tych utworach, a także
poznać współczesne patriotyczne utwory literackie,  zapraszamy do udziału w konkursie  poezji  
i prozy patriotycznej. 

Organizatorzy:
Muzeum Miejskie w Żorach i Centrum Edukacji Regionalnej
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach 
Doradcy metodyczni
Urząd Miasta Żory
Miejski Ośrodek Kultury

Cele konkursu 
Konkurs  jest  okazją  do  kształtowania  uczuć  patriotycznych,  upowszechniania  polskiej  tradycji
narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym,
wspierania  wychowania  patriotycznego  młodego  pokolenia  poprzez  recytację.  Konkurs  będzie
również  okazją  do  przywrócenia  naszej  zbiorowej  pamięci  niektórych  zapomnianych  polskich
utworów patriotycznych i żołnierskich.

Regulamin konkursu:

1.Miejsce i czas konkursu
 Konkurs odbędzie się dnia 24.10.2017 o godz. 9.00

w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1

2. Termin zgłoszenia uczestników:
 Zgłoszenia wykonawców do konkursu dokonują opiekunowie na karcie zgłoszenia – 

załącznik nr 1.
 Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18.10.2017 roku do godziny 12.00 (wysłane 

później nie będą brane pod uwagę).
 Zgłoszenia kierować do Muzeum Miejskiego w Żorach ul. Muzealna 1/2  email: 

http://muzeum.zory.pl/  z tytułem – Konkurs poezji i prozy.

Kategorie wiekowe
 Przedszkolaki
 Uczniowie klas I - III szkół podstawowych 
 Uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych 
 Uczniowie klas gimnazjalnych
 Uczniowie szkół średnich 

http://muzeum.zory.pl/
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Kategorie konkursowe 
 Wiersz
 Proza 

Zasady uczestnictwa:
 Przedszkolaki przygotowują - jeden wiersz
 Uczniowie klas I - III  SP przygotowują  - jeden wiersz
 Uczniowie klas IV – VII SP przygotowują - jeden wiersz lub fragment prozy 
 Uczniowie klas gimnazjalnych i szkół średnich przygotowują -  jeden wiersz lub fragment 

prozy
 Placówkę może reprezentować dwóch uczestników
 Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut

Kryteria oceny: 
 Dobór repertuaru odpowiedni do wieku uczestnika 
 Interpretacja utworu: zrozumienie tekstu, dykcja, znaki interpunkcyjne, podział tekstu
 Wrażenie artystyczne – wymowa „katarynka”, melodia, akcent zdaniowy,
 Czas prezentacji

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych kategoriach wiekowych.

KONCERT GALOWY LAUREATÓW

Uczestnicy wskazani przez jury wystąpią w Koncercie Galowym, który odbędzie się w dniu 

9.11.2017 rok, o godzinie 9.00 w MOK w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1 

w ramach obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie)

Dodatkowych informacji udziela koordynator - Jadwiga Tabor

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach

Dodatkowych informacji udzielają  doradcy metodyczni

Urszula Niechoj - doradca metodyczny
Tel.  602 800 271

Jadwiga Tabor  - doradca metodyczny I koordynator projektu
Tel.  607 036 779

Organizator  informuje,  iż  będzie  wykonywał  dokumentację  fotograficzną  
i  multimedialną  imprezy,  która  będzie  wykorzystywana  bez  ograniczeń  czasowych  
i  terytorialnych  w  kontekście  dokumentalnym,  informacyjnym  oraz  promocyjnym  przez
Muzeum Miejskie w Żorach oraz Centrum Edukacji Regionalnej. Uczestnictwo w imprezie jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych. 
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

V EDYCJI KONKURSU POEZJI I PROZY 
24.10.2017rok

1. Prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia (tytuł utworu, autor tekstu, wiek uczestnika, dane 
do kontaktu i inne) należy przesłać na adres emaliowy: muzeum.zory.pl

2. W temacie wpisujemy hasło: KONKURS POEZJI I PROZY
3. W celu uniknięcia pomyłek organizator  skontaktuje się z uczestnikami i potwierdzi 

zgłoszenie danej placówki do konkursu. 
4. W przypadku braku potwierdzenia przez organizatora,  opiekunowie proszeni są o kontakt z 

koordynatorem konkursu – Jadwigą Tabor. 

UWAGA! 
Karty niewypełnione w całości nie będą uwzględniane. Wypełniamy drukiem!

KARTA ZGŁOSZENIA DO V EDYCJI 
KONKURSU POEZJI, PROZY PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 2017 r.
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