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Regulamin konkursu recytatorsko-wokalnego: 

Śląsk w wierszu i piosence 

 

Konkurs recytatorsko-wokalny: Śląsk w wierszu i piosence na wykonanie utworu o Śląsku 

organizowany jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty w ramach kampanii prowadzonej  

z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich  

 

Cele: 

1. Kształtowanie poczucia szacunku dla tradycji i walki o polskość Śląska.  

2. Rozwijanie możliwości twórczych poprzez kształtowanie umiejętności interpretacji 

tekstów. 

3. Rozwijanie umiejętności selekcji i twórczej analizy tekstów literackich. 

4. Rozwijanie sztuki autoprezentacji. 

5. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. 

6. Kształtowanie postawy szacunku dla twórców i wykonawców utworów. 

 

Forma: 

Konkurs jest jednoetapowy: 

I – etap wojewódzki 

 

Kategorie:  

I -  uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

II - uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

III - uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

Zasady udziału: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych. 

2. Zgłoszenia ucznia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając kartę zgłoszenia 

(zał. 1) i podpisaną zgodę rodziców/opiekunów (zał. 2) wraz z dołączonym nagraniem 

utworu wykonanego przez ucznia - do Kuratorium Oświaty w terminie do 16 kwietnia 

2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach 

ul. Powstańców 41 a 

40-024 Katowice 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs: Śląsk w wierszu i piosence 

3. Szkołę może reprezentować maksymalnie dwoje uczestników. 

4. Komisja Wojewódzka wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 maja 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej 

www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „100-lecie powstań śląskich”. 

 

5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie wiersza lub piosenki o Śląsku. Występ 

powinien być indywidualny. 

http://www.kuratorium.katowice.pl/
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6. Uwagi do prezentacji utworu: 

 wybór tekstu do prezentacji wokalnej lub recytacji jest indywidualną decyzją 

uczestnika, 

 do prezentacji można wybrać utwór w gwarze śląskiej, 

 występ uczestnika należy nagrać dowolnym sprzętem (kamera, smartfon, itp.) na 

dowolnym nośniku cyfrowym (pendrive, płyta CD); nośnik powinien być opisany 

nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem ucznia, 

 dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego, 

 utwór nie może zawierać elementów wulgarnych lub obraźliwych, 

 prezentacja nie powinna przekroczyć 4 minut. 

 

Kryteria oceny prezentacji utworów: 

 

1. Zgodność zaprezentowanych treści z przedmiotem konkursu. 

2. Dykcja i emisja głosu. 

3. Interpretacja tekstu literackiego. 

4. Poziom artystyczny. 

 

Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy konkursu wojewódzkiego konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci 

konkursu otrzymają także nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z  przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie 

danych i wizerunku – w przypadku uzyskania tytułu laureata  - na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie 

w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu 

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 32 606 30 14 (wiz. Joanna Końska,  

wiz. Sylwia Kuraś, st. wiz. Dorota Niedzielska-Barczyk). 

5. Laureaci konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji o niniejszym 

konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym zobowiązuje 

się poinformować uczestników. 

7. Werdykt jurorów jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 

 

 

 

 

 


