


Regulamin 
I Konkursu Krasomówczego 

" Trzymaj się tematu a słowa się znajdą" 
//Katon starszy// 

I. Założenia ogólne konkursu 
 
Celem konkursu krasomówczego jest zwrócenie uwagi na 
potrzebę pielęgnacji języka ojczystego i rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do 
pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i 
logicznego formułowania myśli. 
Konkurs jest także jedną z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród dzieci i 
młodzieży. 
Adresatem konkursu są uczestnicy MDK od 11 roku życia 
 
II. Sprawy organizacyjne 
1. Organizatorzy:  
-Młodzieżowy Dom Kultury 
- Pracownia Teatralna MDK dział I (grupa " Pauza") 
 
2. kategorie wiekowe: 
I kategoria 11-15 lat 
II kategoria 16-20 lat 
 
3. Czas i miejsce 
26 maja 2017 godz. 17.00  Sala teatralna MDK ul. Nauczycielska 2 
 
 
III. Warunki uczestnictwa 
 
Uczestnicy I kategorii otrzymują temat przewodni: " Czy nie uważasz, że gry komputerowe są 
zbyt brutalne? (uzasadnij) 
czas prezentacji od 2-3 min 
 
Uczestnicy II kategorii otrzymują temat przewodni: " W jaki sposób przemoc internetowa 
przekłada się na życie codzienne" (uzasadnij) 
czas prezentacji od 3-5 min. 
 
Po zakończeniu I etapu jury wyłoni po 5 uczestników z każdej kategorii 
 
Uczestnicy II etapu obu kategorii losują pytania dodatkowe -czas przygotowania 3 min. 
prezentacja 3 min ( z tolerancją do 30 sek.) 
 
IV. Kryteria ocen 
Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim: 
1.Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu. 
2.Konstrukcję wypowiedzi. 
3.Ogólną prezentację tematu. 
4.Sugestywność wypowiedzi. 
5.Jasność i logiczność formułowanych myśli. 
6.Płynność oraz poprawność wyrażania się. 



7.Bogactwo języka i jego barwność. 
8.Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego. 
9.Kontakt ze słuchaczami. 

  
Uwaga: Należy pamiętać, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski.  
 
V. Zasady punktacji 
1. W przesłuchaniach eliminacyjnych i w wystąpieniach finałowych każdy z członków Jury ma do 
swojej dyspozycji skalę ocen od 0 do 10 pkt.  
2. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Jury podzielona przez ich 
liczbę daje właściwą ocenę poszczególnych uczestników. 
4. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się 1 punkt od średniej wartości  
4. W finale suma dwóch wystąpień I i II kat. podzielona przez liczbę członków Jury decyduje o 
kolejności miejsc. 
 
VI Zasady pracy Jury 
 
1. Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w tym Regulaminie. 
2. Ustalone przez członków Jury oceny są jawne, ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 
3. W wyjątkowych sytuacjach Jury ma prawo zwiększyć liczbę osób występujących w 
finale. 
5. Jury przez cały czas trwania danego etapu konkursu pracuje w pełnym składzie. 
6. Liczba jurorów zależna jest od organizatora 
 
VII. Nagrody 
1. Nagrody przyznają organizatorzy  
 
 
 O kolejności wystąpień na każdym etapie konkursu decyduje losowanie. 
 Konkursowi mogą towarzyszyć imprezy kulturalne: 
  występy zespołów artystycznych, itp. 


