
 

 

 

REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO “ZŁOTOUSTY” 
 

I. Założenia ogólne konkursu. 

1. Celem konkursu krasomówczego jest zwrócenie uwagi  młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka 

ojczystego, rozbudowanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie 

umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli.  Duży nacisk kładzie się także na 

błyskotliwe poczucie humoru.   

2. Zadaniem konkursu jest przygotowanie do wystąpień publicznych oraz kreatywnego myślenia. 

3. Organizator  konkursu:                                                                                                                                                                                                 

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

Powiatowa Biblioteka w Puławach                                             
 

II. Termin, miejsce i forma konkursu. 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Odbędzie się  6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 12.00  w  Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach                      

ul. Sieroszewskiego 4. 
 

III. Tematyka konkursu. 

Każdy uczestnik przygotowuje prezentację do 5 minut na wybrany przez siebie temat. 

TEMATY DO WYBORU: 

1. Krótkie życie buraka. 

2. Dlaczego kwiatki piją wodę? 

3. Jeden dzień z życia kapelusza w maju. 
 

IV. Warunki uczestnictwa. 

Uczestnikami konkursu są  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  Czas wystąpień uczestników nie powinien 

przekroczyć 5 min. Uczestnik przygotowuje mowę na zadany temat w dowolnej formie np. rozprawy, 

opowiadania, innej w zależności od kreatywności uczestnika. Wygłasza ją przed jury.  
 

V. Zgłoszenia. 

Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku na adres:  mailowy: gosklin@o2.pl z dopiskiem „konkurs 

krasomówczy”.                                                                                                                                                                         

Zgłoszenie należy przysłać na załączonej karcie uczestnictwa. Koniecznie muszą być wpisani opiekunowie 

oraz nazwa szkoły. 
 

VI. Kryteria ocen. 

Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę  głównie:                                                                

 - zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu                                                           

- konstrukcje wypowiedzi                                                                                                                  

-ogólną prezentację tematu                                                                                                              

- sugestywność wypowiedzi                                                                                                            

-jasność i logiczność formułowanych myśli                                                                                 

- płynność oraz poprawność wyrażania się                                                                                 

- bogactwo języka i jego barwność                                                                                               

- poczucie humoru 

 



VIII. Zasady punktacji. 

W przesłuchaniach eliminacyjnych każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 0 do 10 

punktów. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości 1 punkt. 

 

IX. Zasady pracy Jury. 

Jury składa od 3 do 5 osób. W skład Jury wchodzi: przewodniczący, sekretarz i członek. Ustalone przez 

członków Jury oceny są jawne, ostateczne i nie podlegają weryfikacji. Przed rozpoczęciem konkursu Jury 

w pełnym składzie uzgadnia zasady oceniania i prezentuje je uczestnikom oraz ich opiekunom. 

 

X. Świadczenia. 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział. Przewidziane są dla laureatów.                                                                                                                                          

2. Opiekunowie otrzymują podziękowania za przygotowanie uczestników.                      

3. Udział w konkursie uczestników i opiekunów jest bezpłatny. 

 

XI. Postanowienia końcowe. 

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych             

w materiałach informacyjnych o imprezie. W konkursie każdy uczestnik jeżeli nawet skończył 18 lat bierze 

udział z pełnoletnim opiekunem. W czasie trwania konkursu opiekę nad uczestnikami sprawują 

nauczyciele lub inni ich prawni opiekunowie. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestnikom                

i ich opiekunom oraz nie ponoszą kosztów ubezpieczenia. 

 


