
Regulamin Mię

z okazji 100-lecia odzyskania przez Polsk

„Moja Ojczyzna Niepodległa”

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

 

Cele konkursu: 

•Promowanie wśród dzieci i młodzie

odzyskania przez Polskę niepodległo

•Zachęcanie do poszukiwania wierszy o tematyce niepodległo

•Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiej

•Pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w 

 

Warunki uczestnictwa: 

•Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów kl. IV 

podstawowych z miasta Lublina.

•Konkurs przeprowadzony jest w dwó

 klasy IV – VI  

 klasy VII – VIII  

•Do konkursu może przystą

kategorii wiekowej. 

•Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki.
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Jury oceniając prezentacje uczestni

•dobór repertuaru, 

•interpretację utworu, 

•kulturę mowy, 

•ogólny wyraz artystyczny. 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wys

15.10.2018 r. na adres e-mail: 

Konkurs odbędzie się

w Lublinie, ul. Narutowicza 8.

Dla laureatów Jury przewidziało dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ogłoszenie 

wyników odbędzie się po prezentacjach konkursowych i dokonaniu oceny przez Jury.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły:

www.urszulanki.lublin.eu 
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