
Regulamin  
XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

„Miłość niejedno ma imię...” 
 
1 . Celem konkursu jest: 
- recytacja wiersza poety polskiego na temat miłości, 
- popularyzacja poezji oraz zwrócenie uwagi młodzieży na wartość 
ponadczasową jaką jest miłość, 
- wspieranie talentów recytatorskich, poszukiwanie nowatorskich 
interpretacji utworów poetyckich. 
2. Do konkursu może przystąpić czworo uczniów z każdej szkoły 
ponadgimnazjalnej powiatu jarocińskiego (każdy uczestnik samodzielnie 
przedstawia jeden utwór poetycki). 
 
3. W przypadku większej ilości osób chętnych powinny odbyć się 
eliminacje w każdej ze szkół wyłaniające czworo najlepszych. 
 
4. Konkurs polegać będzie na recytacji utworu poetyckiego poety 
polskiego. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do krótkiej wypowiedzi 
wyjaśniającej przyczyny wyboru danego utworu oraz prezentacji sylwetki 
poety. 
 
5. Recytacja nie może być inscenizacją teatralną (wyklucza się używanie 
rekwizytów, ruchu scenicznego, podkładu muzycznego). 
 
6. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i otrzymają pamiątkowe 
dyplomy. 
 
7. Konkurs odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w czytelni 
biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki            
w Jarocinie.  
 
CHĘTNI MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  
DO CZWARTKU 31 stycznia. 
ELIMINACJE SZKOLNE ODBĘDĄ SIĘ we wtorek 5 lutego  
na lekcji 4 (od godz. 10.50) w czytelni. 
 
 
      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
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