
REGULAMIN XI MOKOTOWSKIEGO KONKURSU POEZJI EUROPEJSKIEJ 

„JESIENNY LIŚĆ 2018”  
 
1. Konkurs odbędzie się 30 listopada 2018 r. (piątek). 
 

2. W konkursie uczestniczą uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej. 
 

a) Każda ze szkół może przygotować 12 występów w dowolnie wybranym języku europejskim: 

- angielskim, 

- francuskim, 

- niemieckim, 

- hiszpańskim. 
 

b) Uczestnicy mogą prezentować poezję o dowolnej tematyce. 
 

c) Czas trwania jednego występu nie powinien przekraczać 2 minut. 
 

d) W każdym występie mogą brać udział max. 2 osoby (mile widziane stroje i rekwizyty). 
 

e) Jedna osoba może mieć tylko jeden występ. 
 

f) Występujący będą mieli możliwość korzystania z mikrofonu. 
 

3. W skład jury wchodzą nauczyciele języków obcych ze szkół uczestniczących w konkursie. 
 

4. Pod uwagę będą brane następujące kryteria oceniania: 

- wrażenie artystyczne (interpretacja, ekspresja, charakteryzacja, rekwizyty) (1-8 pkt.) 

- poprawność językowa (1-6 pkt.) 

- stopień trudności utworu (1-4 pkt.) 
 

5. Prezentowane utwory będą oceniane w następujących kategoriach: 

      język angielski – klasy IV, V, VI, VII-VIII – I, II, III miejsce 

       język francuski – klasy IV, V, VI, VII-VIII – I, II, III miejsce 

       język niemiecki – klasy IV, V, VI, VII-VIII – I, II, III miejsce 

       język hiszpański – klasy IV, V, VI, VII-VIII – I, II, III miejsce 

 

(w przypadku niewielkiej liczby wierszy poszczególne kategorie mogą zostać połączone) 
 

      oraz GRAND PRIX Złote i Srebrne Liście w kategorii klas IV, V, VI, VII-VIII 

       (bez podziału na kategorie językowe) 
 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną       

za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego XI Mokotowskiego Konkursu Poezji 

Europejskiej „Jesienny Liść 2018” najpóźniej do środy, 14 listopada 2018 r.  

 

7. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników konkursu, poprzez podpisanie oświadczenia 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Społecznej Szkoły 

Podstawowej Nr 26 STO. 
 

8. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu p. Magdaleną 

Zackiewicz.  
 

Tel. (22) 844-00-96/ e-mail: magdalena.zackiewicz@ssp26.pl  

mailto:ssp26@ssp26.pl

