
                          

 
 
Zapraszamy uczniów klas 0 – 3 szkół 
podstawowych do udziału w XXIII Wiosennym 
Turnieju na interpretację wiersza lub prozy 
dziecięcej pod nazwą „Skrzydlate Słowa” 
 
 

1. Turniej odbędzie się w naszej szkole w dniu 10 maja (czwartek) 2018r. przy 
ul. Racławickej 101 we Wrocławiu w godzinach 830 – 1200. 

2. Repertuar turnieju obejmuje jeden wiersz lub fragment prozy zaczerpniętej 
z literatury dziecięcej. 

3. Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: 
a) I grupa   ( klasa 0-I) 
b) II grupa  (klasa II-III) 

4. W konkursie oceniane będą tylko występy indywidualne. 
5. Czas występu jednego uczestnika nie może przekraczać 3 min. 
6. Kryteria oceny 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 
 interpretacja tekstu,  
 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 

7. Każda szkoła może zgłosić po jednym uczestniku z każdej grupy wiekowej do piątku  
27 kwietnia 2018 r. 

8. Po zapoznaniu się z Regulaminem Turnieju  prosimy o zgłoszenie pisemne szkoły 
na załączonej „Karcie zgłoszenia” za pomocą poczty elektronicznej   

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na   przetwarzanie 
danych osobowych uczestników konkursu dla potrzeb przeprowadzenia konkursu  
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

10. Finaliści  XXIII Wiosennego Turnieju „ Skrzydlate Słowa” wezmą udział w Koncercie 
Laureatów, który odbędzie się w czwartek 10 maja 2018 r. po ogłoszeniu wyników.  

11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające udział 
w konkursie.  

12.  O składzie jury decydują organizatorzy konkursu 
13. Laureaci turnieju zostaną wyłonieni przez jury większością głosów;  
14. Jury przyznaje  nagrody oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej 
15. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród; 
16. Decyzja jury jest niepodważalna; 
17. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
18. Przyznana jest również nagroda publiczności- 

 w głosowaniu może uczestniczyć każdy z obecnych podczas przesłuchań 
uczestników 

 każdy może oddać tylko jeden głos 
 głosowanie odbywa się po zakończeniu turnieju, w czasie obrad jury 

 
19. Zastrzegamy sobie prawo do zmian terminów, o których uczestnicy zostaną 

zawiadomieni z wyprzedzeniem. 
 
Koordynatorzy konkursu:    Autorka logotypu konkursu: 
Violetta Wirszyc, Dorota Rumianowska  Helenka Machnikowska, klasa 3 b 
wirszyc@fem.org.pl     Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT 
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