
 

ZAPROSZENIE 

 

IX POWIATOWY KONKURS 

 

RECYTATORSKI W JĘZYKACH OBCYCH 

 

 

Zapraszamy do udziału w naszym corocznym konkursie recytatorskim w językach 

obcych, który odbywa się  pod patronatem Powiatu Tomaszowskiego, Urzędu Miasta oraz 

lokalnych mediów takich jak Radio Fama, Kino Helios oraz Dziennik Łódzki i Tomaszowski 

Informator Tygodniowy. W tym roku odbędzie się on w wersji online a tematem 

przewodnim będzie hasło „W jeden dzień dookoła świata”. 

Konkurs skierowany jest do uczniówklas szóstych, siódmych i ósmych szkół 

podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Serdecznie zapraszamy uczestników do prezentacji utworów o tematyce 

podróżniczej w jednym z trzech języków: angielskim, niemieckim, rosyjskim. Teksty 

wybrane przez uczestników mogą  być opisem niezwykłych miejsc, niesamowitych 

przygód lub opisem podróży. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 

w Tomaszowie Mazowieckim.  

2. Warunkiem udziału w edycji online konkursu jest wypełnienie i  przesłanie 

wymaganych dokumentów do 12 marca 2021 na adres 

samorzad.uczniowski@2liceum.pl 

(jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia na adres podany w formularzu, prosimy 

o kontakt pod nr 691999091) 

3. Konkurs odbędzie się 15 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi  22 marca.   

4. Wymagania dotyczące nagrań konkursowych: 

a) film konkursowy należy zamieścić na swoim prywatnym kanale YouTube jako 

niepubliczny lub publiczny ( w opcji prywatny nie będzie dla nas widoczny), 



b) wygenerowany link do filmu należy wkleić w wyznaczonym polu formularza 

zgłoszeniowego, 

c) opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko 

uczestnika, kategorię językową, kategorię wiekową, nazwę szkoły, tytuł 

zamieszczonego utworu wraz z nazwiskiem autora oraz dopisek „ IX Powiatowy 

Konkurs Recytatorski w Językach Obcych”, 

d) film musi być nakręcony POZIOMO  w postaci jednego statycznego ujęcia, 

e) prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny głos 

f) film konkursowy musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem ( 

telefonem, tabletem, kamerą), 

g) niedopuszczalna jest ingerencja w wideo oraz dźwięk ( montaż, nakładanie 

filtrów, obróbka dźwięku, podkład muzyczny itp.) 

 

UWAGA:  

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji przesłanej prezentacji z 

powodów technicznych tzn. uszkodzony plik, słabo słyszalny dźwięk, podkład 

itp. 

 

 

HARMONOGRAM KONKURSU 

 

 Do 12.03. 2021- przesyłanie formularzy zgłoszeniowych 

 Do 13.03. 2021- przesyłanie nagrań 

 22.03.2021- ogłoszenie wyników i transmisja na Youtube nagrodzonych 

utworów 

 

 

 

 

 

 

 


