
VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGIELSKIEJ 

„I LOVE POEMS”  

REGULAMIN 

I. Organizatorzy konkursu:  

   Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie  

    Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie 

Szkoła  Językowa GREEN OWL         

Osoby odpowiedzialne:  

 Longina Cybulska – p.o. dyrektor GOK w Kłoczewie 

 Marta Pośpiech – nauczyciel języka angielskiego PSP nr 1 w Rykach 

 Magdalena Żaczek – nauczyciel języka angielskiego ZPO w Leopoldowie 

      Justyna Łubianka - nauczyciel języka angielskiego ZPO w Leopoldowie  

II. Cele konkursu: 

1. Zainteresowanie młodzieży szkolnej literaturą angielską i anglojęzyczną. 

2. Upowszechnienie wśród uczniów literatury anglojęzycznej zarówno klasycznej jak  

i współczesnej. 

3. Przypomnienie doskonałych tłumaczeń na język angielski. 

4. Podnoszenie kultury słowa wśród młodzieży. 

5. Promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej. 

6. Stworzenie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą anglojęzyczną. 

7. Integracja środowisk szkolnych. 

8. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI – VIII Szkół Podstawowych. 

2. Każdy z uczestników ma za zadanie wyrecytowanie podczas konkursu jednego 

utworu w języku angielskim. 

3. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie kart zgłoszenia wraz z tekstem 

wybranym do Konkursu na adres:  

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew 



lub drogą elektroniczną:  gok@kloczew.pl 

     5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21.04.2022 r. 

     6. Konkurs odbędzie się dnia 26 kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  

     w Kłoczewie. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godzinie 9:00. 

     7. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają na koszt własny. 

     8.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych  osobowych        

          w celu promocji działalności GOK związanej z opublikowaniem listy osób biorących  

          udział w  konkursie oraz jego  zwycięzców . 

IV. Kryteria oceniania: 

Oceniając recytatora jurorzy będą brali pod uwagę: 

□ stopień opanowania tekstu, 

□ wymowę, 

□ interpretację utworu, 

□ ogólny wyraz artystyczny 

Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu. Jego werdykt jest niepodważalny. 

Wyniki zostaną podane do wiadomości uczestników po jego zakończeniu, a następnie  

opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury ( www.gok-kloczew.pl ) 

V. Nagrody:    

- Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu. 

- Wszyscy uczestnicy otrzymają  pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.   

 - Nagrody i pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone uczestnikom konkursu bezpośrednio po jego 

zakończeniu. 

Pytania dotyczące konkursu można kierować do Organizatorów pod numerem 

tel. 25 75 11 685 lub 601 157 072 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

mailto:gok@kloczew.pl
http://www.gok-kloczew.pl/

