
       
     Konkurs Recytatorski organizowany od lat przez 
Zespół Szkół Sportowych ma już swoją rangę, 
tradycję i stałe miejsce wśród ważnych wydarzeń 
kulturalnych miasta. 
    Pierwszy raz przeprowadzony został w 1978 roku, 
a jego inicjatorką była ówczesna  
pani dyrektor Zofia Buryło. 
 Z imprezy szkolnej przekształcił się kolejno  
w przegląd o zasięgu miejskim, rejonowym, 
ogólnopolskim, a w ostatnich latach – ogólnopolskim 
i międzynarodowym.  
   Przychylnie przyjęty w środowisku, popierany 
przez władze miasta, województwa zyskał wielu 
mecenasów. Patronat nad tą piękną literacko – 
artystyczną imprezą objęły Zakłady Azotowe 
 w Tarnowie Mościcach S.A., a patronat honorowy 
nad konkursem objął Prezydent Miasta Tarnowa.  
Są oni głównymi fundatorami cennych nagród. 
   Idea konkursu to nie tylko krzewienie kultury słowa 
i uczenie wrażliwości na poezję – niepowtarzalną  
i ulotną niczym „ zimowy słowik”, ale także 
wzruszająca lekcja patriotyzmu. Recytacje polskich 
dzieci przybyłych z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, 
Węgier – pełne liryzmu i uczucia stały się wyrazem 
tęsknoty za  ojczyzną swoich przodków. 
   Zapraszamy zatem do Tarnowa na kolejną, 
literacką przygodę. Wierzymy, że to spotkanie 
pomoże młodym artystom odnaleźć swoją życiową 
szansę i spojrzeć w głąb serca, gdzie  
„ Wszystko jest poezją”. 
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 R E G U L A M I N 

 

Cele konkursu: 

1. Spopularyzowanie wśród uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjum najcenniejszych utworów poezji polskiej. 

2. Kształtowanie nawyków częstego obcowania  

z poezją. 

3. Upowszechnianie sztuki recytatorskiej wśród młodzieży 

polskiej. 

Udział w konkursie: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły 

podstawowej, oraz uczniowie gimnazjum ( 12 – 16 lat). 

2. Daną placówkę w Konkursie Ogólnopolskim 

reprezentuje tylko dwóch przedstawicieli. Organizatorzy 

zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia ze swojej 

placówki trzech przedstawicieli. 

3. W Konkursie Międzynarodowym daną szkołę 

reprezentuje trzech przedstawicieli w wieku 12 – 16 lat.  

4. Uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie 

 i wyrecytowanie w języku polskim dwóch dowolnych 

tekstów poetyckich polskich poetów, w czasie nie 

przekraczającym łącznie 5 minut. 

5. Wykonywana może być wyłącznie poezja polska. 

6. Jury nie będzie oceniało monodramu i poezji śpiewanej. 

7. Teksty winny być odpowiednio dobrane do wieku  

i możliwości interpretacyjnych wykonawcy. 

8. Prezentowane utwory muszą być opublikowane 

 w książkach lub prasie literackiej 

Kryteria oceny: 

1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez 

organizatorów. 

2. Obowiązywać będzie osobna klasyfikacja uczestników 

 w części ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
3. W swojej ocenie jury będzie się kierowało: 

 doborem repertuaru, 

 interpretacją utworu, 

 kulturą słowa, 

 ogólnym wyrazem artystycznym. 

Założenia organizacyjne: 

1. Oba konkursy odbędą się: 

a) Finał Międzynarodowy  w dniu 23.03.2012 roku  

o godzinie 17
00

 w Centrum Sztuki Mościce 

b) Finał Ogólnopolski w dniu 24.03.2012 r w Dworku 

Modrzewiowym hotelu Cristal Park w Tarnowie ul. 

Traugutta 5, 

2. Konkursy Ogólnopolski i Międzynarodowy odbędą się 

pod patronatem Senatu RP, Prezydenta Miasta Tarnowa  

oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., 

3. Patronat medialny nad konkursem sprawować będzie 

Radio Kraków, Radio Eska, Radio RDN Małopolska i 

Tarnowska Telewizja Kablowa, portal www.moscice.pl  

4. Organizatorzy zapewniają 2 bezpłatne noclegi dla  

2 uczniów i opiekuna. W przypadku uczestników spoza 

naszego kraju zapewniamy 4 noclegi dla  

3 uczniów i opiekuna. Dla wszystkich zapewniamy 
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Nazwisko, imię 
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Potwierdzenie rezerwacji noclegów ( dla placówek z Polski): 

23/24.03.2012 r ......................................... ( tak lub nie) 

24/25.03.2012 r ..........................................( tak lub nie) 
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WSPÓŁORGANIZATORZY  

I SPONSORZY: 

 

1. Urząd Miasta Tarnowa, 

2. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, 

3. Zakłady Azotowa w Tarnowie 

Mościcach S.A., 

4. Hotel CRISTAL PARK, 

5. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w 
Tarnowie, Gazownia Tarnowska 

6. Karpacką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. 
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy 

7. Rada Rodziców przy  

Zespole Szkół Sportowych 

w Tarnowie 

          
        UM  Tarnowa         
                                                      SENAT  

                                       RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

   

 
 

                      

wyżywienie ( 3 posiłki dziennie) w trakcie pobytu. 

5. Zgłoszenia reprezentantów dokonywać należy  

w terminie do dnia 16.03.2012 roku na adres: 

Zespół Szkół Sportowych 

im. Polskich Olimpijczyków 

33 – 101 Tarnów 

ul. Zbylitowska 7 

tel./fax: 14/ 633 00 40 

e-mail: sekr@zss.tarnow.pl 

         4. Wszyscy uczestnicy konkursów  otrzymają dyplomy,  

             oraz drobne  upominki. Laureaci konkursu ( 6 miejsc  

            w  ogólnopolskim i 12 miejsc  w międzynarodowym) 

            otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane 

           przez organizatorów i sponsorów. 

         5. Organizatorzy nie będą oddzielnie powiadamiać 

            uczestników  o terminie  i miejscu konkursów. 

 Program pobytu: 

1. Uczestnicy spoza naszego kraju – przyjazd w dniu 

21.03.2012 r 

2. uczestnicy z Polski – przyjazd w dniu 23.03.2012 r 

3. noclegi zarezerwowane są  w Hotelu CRISTAL PARK ul. 

Traugutta 5. 

4. Wyjazd w dniu 25.03.2012 r – godz. 8
00

 – śniadanie i 

opuszczenie hotelu 

 

 

 

 

 

 
 
 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW  
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY SPORTOWEJ 
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