Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
w Słubicach
zaprasza do udziału

w KONKURSIE RECYTATORSKIM
poświęconym twórczości Zbigniewa Herberta
PAN COGITO… DICET
Mottem konkursu są słowa Poety :
(…) poezja jest córką pamięci
stoi na straży ciał w pustkowiu…
„ Życiorys”
Cele konkursu:
Konkurs ma na celu propagowanie twórczości Zbigniewa Herberta, a także zachęcanie młodzieży
do odkrywania uniwersalnych wartości, o których mówi w swoich utworach Poeta.
Regulamin konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkurs odbędzie się 22 marca 2019 roku w auli szkoły.
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Recytacje oceni Jury powołane przez Organizatora, wyłaniając zwycięzców.
Decyzja Jury jest ostateczna.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Każdy uczestnik powinien przygotować dwa utwory: jeden wiersz i fragment prozy
poetyckiej.
7. Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 10 min!
8. Szkołę może reprezentować trzech uczniów, wyłonionych wcześniej w wewnętrznych
eliminacjach.
9. Laureaci otrzymają zaproszenie na Galę z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły
w dniu 28 marca 2019 roku, na której będą poproszeni o ponowną recytację.
10. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy nadesłać (pocztą, faksem lub mailem) na adres
organizatora do dnia 15 marca 2019 roku.
Zespół Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta
69 – 100 Słubice
ul. Bohaterów Warszawy 3
tel./fax 95 758 22 55
mail: loslubice@interia.pl
11. Do kart należy dołączyć zgodę rodziców/ opiekunów na udział dziecka w konkursie i
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
Przebieg konkursu:
1. Rozpoczęcie i przywitanie uczestników – 10.00.
2. Obrady Jury po wszystkich recytacjach (ok. godz. 12.00).
3. Ogłoszenie wyników.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

1. Imię i nazwisko uczestnika …....................................................................................................

2. Wiek i klasa

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

3. Szkoła ….....................................................................................................................................

4. Prezentowane utwory: 1. …...................................................................................................
2. ….................................................................................................

5. Imię i nazwisko opiekuna: …...................................................................................................

Załącznik nr 1 do regulaminu
……………………………………………..
miejscowość, data

Konkurs Recytatorski Pan Cogito…dicet

Zgoda rodziców/opiekunów
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………
w Konkursie Recytatorskim Pan Cogito…dicet na zasadach określonych w regulaminie.

Podpis rodzica/opiekuna
………………………………

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu
tj. Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.), dla celów
związanych z organizowaniem konkursu, publikacją i prezentacją zgłoszonych prac.

Podpis rodzica/opiekuna
………………………………

