
Regulamin III Konkursu Poetyckiego „O Złoty Laur Św. Jana Pawła II”
PORZECZE 2020

Konkurs organizowany  jest  przez  Szkołę  Podstawową  w Porzeczu  przy  współpracy  ze
Stowarzyszeniem  „Edukacja  i  Rozwój”  z  Porzecza,  Katolicką  Szkołą  Podstawową  im.  Maryi
z Nazaretu w Kielcach, Gminą Miedziana Góra i Kołem Gospodyń Wiejskich „Porzeczaneczki”.
Obecny rok przeżywamy jako Jubileusz 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II. Konkurs jest formą
wyrazu wdzięczności Bogu w Trójcy Jedynemu za dar Papieża – Polaka.

W związku z pandemią konkurs odbywa się w formule hybrydowej: zdalno-osobistej.

Przedmiot Konkursu: 
- polska poezja religijna recytowana i tworzona. 

Hasłem tegorocznego Konkursu są słowa z wiersza Karola Wojtyły – św. Jana Pawła: 
       „Miłość mi wszystko wyjaśniła,

Miłość wszystko rozwiązała...” 

Cele Konkursu: 
- rozwijanie talentów i pasji dzieci i młodzieży
- uwrażliwianie dzieci i młodzieży na wiarę w Boga i piękno poezji. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 Kat. I  - recytacja poezji religijnej;
 Kat. II - twórczość własna.

Każda kategoria rozgrywana jest w czterech grupach wiekowych: 
I – klasy 1-3 SP; 
II – klasy 4-6 SP;  
III – klasy 7-8 SP; 
IV – szkoły ponadgimnazjalne. 

Szkoły  podstawowe mogą  być  reprezentowane po 3 osoby w  każdej  grupie wiekowej, tj. 9
osób z danej szkoły w każdej grupie,  natomiast szkoły ponadgimnazjalne po 3 osoby. 

Przebieg Konkursu:
1) Opiekunowie uczestników: 

 z  kategorii  recytacja  przesyłają  nagrania  uczestników  DO  22 PAŹDZIERNIKA pocztą
elektroniczną na adres e-mailowy:  laurJPII@wp.pl lub na messengera przez facebook.com
wpisując: III Konkurs Poetycki "O Złoty Laur Św. Jana Pawła II"; podając także nazwiska
uczestników i dane kontaktowe szkoły.

 z kategorii  twórczość zbierają wiersze uczestników w jeden plik podpisując je nadanymi
godłami hasłowymi (np. słoneczko, promyk, uśmiech itp.). nazwa pliku to nazwa szkoły – z
dopiskiem „wiersze”. W drugim pliku umieszczone będą wyjaśnienia godeł (np. Słoneczko –
Jan Kowalski,  klasa V; Promyk – Janina Kowalska, klasa VI; itd.  oraz dane kontaktowe
szkoły).  Oba  pliki  należy  przesłać  na  adres  e-mailowy:  laurJPII@wp.pl  DO  22
PAŹDZIERNIKA.

2) W  dniach  23-30  października  Jury Konkursu  będzie  pracować  w  Katolickiej  Szkole
Podstawowej im.  Maryi z  Nazaretu w Kielcach. W każdej  kategorii  zostanie wybrana grupa
finalistów (około 5 osób), które zostaną zaproszone na finał Konkursu.

3) Finał Konkursu rozpocznie się 4 listopada o godz. 11:30 w Szkole Podstawowej w Porzeczu
(gmina Miedziana Góra).
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Potwierdzanie  uczestnictwa  od  godz.  11:00. Rozpoczęcie  przesłuchań  finałowych  ok.  11:45.
Gala  finałowa  rozpocznie  się  ok.  godz.  13:00. Przewidywany  czas  zakończenia  około  godz.
14.00. 

SZCZEGÓŁY PREZENTACJI KONKURSOWYCH:
Kat. I - recytacja poezji religijnej

Uczestnicy grup I – IV prezentują utwór lub utwory poetyckie o tematyce religijnej, najlepiej aby
były związane  z  Hasłem Konkursu, czyli ze słowami: „Miłość mi wszystko wyjaśniła,/Miłość
wszystko rozwiązała...”. Prezentacja odbywa się poprzez recytację (nie jest dozwolone stosowanie
gestów i rekwizytów, a także podkładów muzycznych). Nagranie prezentacji (czas prezentacji
to maksymalnie 3 minuty) opiekunowie przesyłają na podane wyżej adresy.
Uczestników oceniać będzie niezależna komisja konkursowa kierując się następującymi kryteriami:
dykcja  ,    opanowanie  pamięciowe  tekstu  ,    dobór  tekstu  ,    ogólne  wrażenie  artystyczne (m.in.
skromny ubiór, sposób mówienia). 

Kat. II - twórczość własna

Uczestnicy tworzą własny utwór poetycki o tematyce religijnej związanej ze św. Janem Pawłem
II  lub  hasłem  Konkursu  czyli  słowami: „Miłość  mi  wszystko  wyjaśniła,/Miłość  wszystko
rozwiązała...”. Zebrane od uczniów wiersze opiekun wysyła na adres mailowy laurJPII@wp.pl.
Oceny wierszy dokona komisja biorąc pod uwagę środki artystycznego wyrazu i styl autora. 

WAŻNE:

Wyróżnione  osoby,  z  każdej  kategorii,  otrzymają  nagrody  rzeczowe.  Każdy  z  uczestników
otrzyma pamiątkowy  dyplom i upominek  (zostaną przekazane katechetom podczas jesiennego
spotkania formacyjnego).

ZGŁOSZENIA  DO  KONKURSU  BĘDĄ  PRZYJMOWANE DO  22    PAŹDZIERNIKA na
podane wyżej formy kontaktu.
Wszelkie informacje (m.in. jak dojechać do szkoły) będą udzielane przez maila i messengera.

WYRAZ MIŁOŚCI, KTÓREJ UCZYŁ ŚW. JAN PAWEŁ II:

Zachęcamy, aby przy okazji konkursu wpłacić - chociażby symboliczne 5 zł od każdego uczestnika
-  na rzecz Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Dane do wpłat można znaleźć
na http://hospicjum.kielce.caritas.pl. Prosimy o dopisanie w uwagach „Konkurs-Porzecze”.

UWAGA!
W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej Finał Konkursu odbędzie się w formie zdalnej,
poprzez platformę ZOOM, i uczestnicy będą recytować zdalnie.  Transmisja odbędzie się wtedy
także na profilu Konkursu na Facebook'u.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zaangażowania się w przygotowanie uczniów do
Konkursu.  

W imieniu Organizatorów
  Koordynator Konkursu

http://hospicjum.kielce.caritas.pl/
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