OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
43-190 Mikołów; ul. Karola Miarki 9
tel. 32/ 226-05-11
www.oppmikolow.pl
e-mail: ognisko@oppmikolow.pl

I MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI
W JĘZYKU ANGIELSKIM

LET’S SPEAK UP NOW

Cele konkursu:
 rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury krajów
anglojęzycznych,
 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień lingwistycznych oraz recytatorskich
 podniesienie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa

Mikołów 2018
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Regulamin konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół podstawowych
z oddziałami gimnazjalnymi z Mikołowa.
2. Uczestnik konkursu przygotowuje fragment prozy lub utwór poetycki w języku angielskim.
3. Czas recytacji nie może być krótszy niż 3 minuty i dłuższy niż 5 minut.
4. Uczestnik może wykorzystać podkład muzyczny lub rekwizyty.
5. Konkurs odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej w Mikołowie, ul. Karola Miarki 9, w trzech kategoriach wiekowych:


I kategoria: klasy 1 - 3 szkoły podstawowej;



II kategoria: klasy 4 - 6 szkoły podstawowej;



III kategoria: klasy 2 - 3 gimnazjum i 7 klasa szkoły podstawowej.

6. Oceny recytacji dokonuje jury. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Ocenie jury podlegać będzie: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja
tekstu, ogólny wyraz artystyczny, poprawność wymowy w języku angielskim.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników.
9. W dniu konkursu NIE WOLNO zmieniać repertuaru zadeklarowanego w zgłoszeniu,
ani składu uczestników reprezentujących daną placówkę.
10. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać na adres mailowy:
ognisko@oppmikolow.pl do dnia 16 lutego 2018 r. (piątek) lub osobiście w Sekretariacie
placówki; ul. K. Miarki 9.
11. Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu - mgr Katarzyna Pankowska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

2

KARTA ZGŁOSZENIA „LET’S SPEAK UP NOW”

Imię i nazwisko uczestnika ............................................................................................................................................................

Wiek uczestnika/kategoria .............................................................................................................................................................

Adres, telefon .............................................................................................................................................................................................

Placówka lub osoba zgłaszająca /nazwa, adres, telefon, email/ ........................................................................
...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nauczyciel prowadzący /imię i nazwisko, telefon ……………………………………………………...…………….

Tytuł utworu, czas trwania:

........................................................................................................................................................

...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Termin zgłoszenia - do 16 lutego 2018 r. (piątek)

...................................................................................

/podpis zgłaszającego/
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