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VIII POMORSKI KONKURS KRASOMÓWCZY PTTK
11.10.2017 r.
REGULAMIN
I

ORGANIZATOR
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Gdańsku
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku

II

TERMIN I MIEJSCE
11.10.2017 r. (środa), od godz. 10.00
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Gdańsku, ul. Ogarna 72 Gdańsk

III

ZAŁOŻENIA
Celem Pomorskiego Konkursu Krasomówczego jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na
potrzebę pielęgnacji języka ojczystego poprzez kształtowanie umiejętności poprawnego,
jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursu jest również rozbudzanie
zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego
regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie
tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.

IV

TEMATYKA
1. Uczestnicy przygotowują jeden dowolny temat związany z turystyką kraju ojczystego
poprzez zaprezentowanie jego walorów, zabytków, historii, osiągnięć czy sylwetek
ciekawych ludzi zasłużonych dla kraju lub regionu. Ponadto finaliści w kategoriach szkół i
klas gimnazjalnych oraz szkół średnich zobowiązani są do wylosowania tematu i
zaprezentowania go bez wcześniejszego przygotowania.
2. Zalecana jest prezentacja własnego regionu, jego zabytków, historii, osiągnięć i sylwetek
ludzi.

V

WARUNKI UCZESTNICTWA I PROGRAM
1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
 Dzieci Szkół Podstawowych (kl. I-VII),
 Młodzież Szkół i Klas Gimnazjalnych (kl. II-III),
 Młodzież Szkół Średnich.
2. We wszystkich etapach o kolejności wystąpień decyduje losowanie.
3. W kategorii Dzieci Szkół Podstawowych wystąpienie trwa 5 minut (z tolerancją 30
sekund).
4. W kategorii Młodzieży Szkół i Klas Gimnazjalnych wystąpienie trwa 5 minut (z
tolerancją 30 sekund). Bezpośrednio po swoich wystąpieniach finaliści prezentują w ciągu
3 minut (z tolerancją 30 sekund) dodatkowo wylosowany przez siebie temat bez
wcześniejszego przygotowania. Łączna punktacja wystąpień 5- i 3-minutowych uzyskana
w przesłuchaniach finałowych decyduje o podziale miejsc między laureatami.
5. W kategorii Młodzieży Szkół Średnich wystąpienie trwa 10 minut z tolerancją 30 sekund.
Bezpośrednio po swoich wystąpieniach finaliści prezentują w ciągu 3 minut (z tolerancją
30 sekund) dodatkowo wylosowany przez siebie temat bez wcześniejszego
przygotowania. Łączna punktacja wystąpień 10- i 3-minutowych uzyskana w
przesłuchaniach finałowych decyduje o podziale miejsc między laureatami.
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VI

ZGŁOSZENIA
1. Pisemne zgłoszenia (załącznik nr 1) udziału w wojewódzkim finale konkursu należy
przesłać do 10 października 2017 r. na adres e-mailowy: pttk.krowiabrama@op.pl bądź
pracownia.krowiabrama@op.pl.
2. Po zgłoszeniu do organizatorów nie wolno zmieniać tematu.
3. Uczestnicy konkursu, którzy zostaną zgłoszeni otrzymują potwierdzenie przyjęcia.

VII

OCENA
1. Oceny wystąpień konkursowych dokonuje jury. Przy ocenie są brane pod uwagę
następujące kryteria:
 zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
 konstrukcja wypowiedzi,
 ogólna prezentacja tematu,
 sugestywność wypowiedzi,
 jasność i logiczność formułowanych myśli,
 płynność oraz poprawność wyrażania się,
 bogactwo języka i jego barwność,
 dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego,
 kontakt ze słuchaczami.
2. Należy pamiętać, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski. Wypowiedzi
powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polską prozą.
Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów itp. nie
powinny zdominować wystąpień krasomówczych.

VIII

NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Laureaci I i II miejsca każdej kategorii wiekowej będą reprezentować województwo
pomorskie w finale ogólnopolskim w Legnicy i Golubiu-Dobrzyniu w listopadzie 2017
roku (regulamin do pobrania na stronie www.mlodziez.pttk.pl).
3. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
4. Opiekunowie otrzymują podziękowania za przygotowanie ucznia.

IX

UWAGI KOŃCOWE
1. Do finału wojewódzkiego można zgłaszać maksymalnie 3 reprezentantów szkoły.
2. W czasie trwania konkursów opiekę nad uczestnikami sprawują nauczyciele lub ich
prawni opiekunowie.
3. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestnikom i ich opiekunom.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu
Konkursu.
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w VIII POMORSKIM KONKURSIE KRASOMÓWCZYM PTTK
Lp.

Imię
i nazwisko ucznia

Adres
zamieszkania

Rok
urodzenia

Temat
wystąpienia

1.

2.

3.
Szkoła:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko opiekuna:……………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………
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