
Regulamin I

Powiatowego 
Konkursu 
„Mistrz 
Przemowy”

Zespół Szkół Technicznych 

im. Bohaterów Września 1939r. 

w Kolbuszowej



REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

W JĘZYKU OBCYM

„MISTRZ PRZEMOWY”

„MASTER OF SPEECH”

„MEISTER VON SPRECHEN”

“MAÎTRE DE DISCOURS”

 

I.     Założenia ogólne i cele konkursu

1.    Powiatowy  konkurs  krasomówczy  skierowany  jest  do  młodzieży  z  klas  siódmych  szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego.

2.    Cele konkursu:

•    rozwijanie inicjatyw twórczych wśród młodzieży;

•    rozbudzanie zainteresowań kulturą danego kraju obcojęzycznego;

•    zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę nauki języków obcych;

•    rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia;

•    kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli;

•    rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły;

•    przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym wśród młodzieży.

2.    Sprawy organizacyjne

1.    Organizatorem  konkursu  jest  Zespół  Szkół  Technicznych  im.  Bohaterów  Września  1939r.  w 
Kolbuszowej.

2.    Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. 

3.   Obsługę  administracyjną  Konkursu  i  przyjmowanie  korespondencji  mailowej  pełni  koordynator 
konkursu mgr Elżbieta Czerepkowska pod adresem email konkursy@zst.kolbuszowa.pl.

4.   Informacje  dotyczące tematyki  i  zagadnień Konkursu oraz jego regulamin będą umieszczane na 
stronie internetowej www.zst.kolbuszowa.pl .

5.    Konkurs odbędzie się dnia 1 grudnia 2017r.  o godz. 9.00 w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych im.  
Bohaterów Września 1939r. mieszczącej się przy ul. Bytnara 2 w Kolbuszowej.
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6.    Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

• Młodszy  Mistrz  Przemowy  –  dla  młodzieży  gimnazjalnej  oraz  uczniów  klas  siódmych  szkół 
podstawowych

• Mistrz Przemowy – dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

7.   W przypadku  dużej  liczby  zgłoszonych  uczestników konkurs  może  zostać  rozłożony  na  dwa dni.  
Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie na tydzień przed datą konkursu.

3.    Tematyka konkursu

1.   Zadaniem  uczestników  jest  przygotowanie  i  zaprezentowanie  autorskiego  tekstu  o  dowolnej 
tematyce w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Wypowiedź jednego uczestnika powinna 
trwać  od  2-5min.  Możliwa  jest  ok.  30-sekundowa  tolerancja  powyżej  regulaminowego  czasu 
trwania występu.

2.   Uczestnik  może  wygłosić  np.  przemówienie  na  temat  polityczny,  społeczny,  ekologiczny, 
ekonomiczny itp., komedię typu „stand-up”, monolog, opowiadanie, anegdotę. Tekst powinien być 
własnego autorstwa, dopuszczalne jest wygłoszenie streszczenia istniejącego dzieła pod warunkiem, 
że streszczenia tego dokonał sam uczestnik (pod kierunkiem opiekuna). W takim wypadku należy 
podać autora oryginalnego dzieła.  Wybór pozostawiamy twórczej inwencji uczestnika. Wypowiedzi 
powinny być  sugestywne, zaprezentowane barwnym i pięknym językiem.

3.   Dopuszczalne  jest  wykorzystanie  rekwizytów  i  kostiumów  pod  warunkiem,  że  samodzielna 
wypowiedź pozostanie centralnym elementem występu konkursowego.

4.   Możliwe jet korzystanie z planu wypowiedzi. W przypadku odczytywania tekstu w całości z notatek  
zostaną odjęte punkty (do 5 punktów). 

4.    Warunki uczestnictwa

1.   Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów  oraz 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego.

2.    Dana szkoła może być reprezentowana przez więcej niż jednego ucznia.

3.    Dopuszczalne są wyłącznie jednoosobowe prezentacje.

4.    Uczestnikiem  konkursu  może  być  uczeń,  którego  zgłosi  opiekun  poprzez  kartę  zgłoszenia 
(umieszczoną  w  załączniku  regulaminu)  przesłaną  na  adres  mailowy  Organizatora 
konkursy@zst.kolbuszowa.pl w terminie do 20 listopada 2017r.  

5.    Wszelkie  problemy  z  rejestracją  należy  zgłaszać  na  email:  konkursy@zst.kolbuszowa.pl lub 
telefonicznie pod numerem (017) 22 71 632

6.    W dniu konkursu uczestnik powinien się znajdować pod opieką nauczyciela-opiekuna.

 

5.    Ocenianie

1.    Wystąpienia są oceniane przez Jury, w skład którego wchodzą:

• dwóch nauczycieli języka angielskiego

• dwóch nauczycieli języka francuskiego

• dwóch nauczycieli języka niemieckiego

2.    Jury pracuje zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.
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3.    Jury ocenia prezentacje według następujących kryteriów oceny:

•    jasność i logiczność formułowanych myśli

•    konstrukcję wypowiedzi

•    płynność oraz poprawność wyrażania się

•    bogactwo języka i jego barwność

•    dobór tematu i ogólna ekspresję idei

•    sugestywność wypowiedzi

•    kontakt ze słuchaczami

•    mowa ciała

4.    Ocena odbędzie się na kartach oceny, które otrzyma każdy członek Jury.

5.    Karta oceny jest załączona do niniejszego regulaminu.

6.    Specjaliści  w  zakresie  języka  zgodnego  z  językiem  prezentacji  przyznają  punkty  w  zakresie 
wszystkich kryteriów oceny. Pozostali członkowie Jury przyznają punktację w kategoriach 5-8.

7.    Po zakończeniu konkursu uczestnik wraz z opiekunem ma prawo wglądu do swojej karty oceny.

8.   Po zakończeniu pracy Jury zostanie sporządzony zbiorczy arkusz klasyfikacyjny, na podstawie którego 
zostaną przyznane 1,2 i 3 miejsce w obu kategoriach wiekowych.

9.    Za przekroczenie limitu czasu powyżej 30 sekund odejmuje się od łącznej liczby punktów 1 punkt.  
W przypadku prezentacji trwającej dłużej niż 10 minut odejmuje się 10 punktów.

10.  W  przypadku  uczestników,  którzy  otrzymają  identyczną  liczbę  punktów,  decyzja  o  przyznaniu 
nagrody zostanie podjęta przez jury.

 

6.    Nagrody

1.   Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych.

2.    Laureaci pierwszego miejsca w obu kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary Mistrza 
Przemowy oraz nagrody rzeczowe.

3.      Opiekunowie uczestników otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów.

 

7.    Postanowienia końcowe

1.      Organizatorzy przewidują poczęstunek dla uczestników i ich opiekunów.

2.      W miarę możliwości organizatorzy mogą przyjąć dodatkowych uczestników w dniu konkursu.   

 

Organizatorzy konkursu: 

mgr Elżbieta Czerepkowska
mgr Anna Urban

mgr Anna Korbecka


