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Regulamin Konkursu Poezji Łacińskiej 

„Certamen Recitandi Lesnense” Leszno 2019 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna 

oraz 

pod honorowym patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorami Konkursu są: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, 

 

Partnerami Konkursu są: 

Instytut Filologii Klasycznej UAM 

Miasto Leszno 

 

2. Cele Konkursu: 

- propagowanie wśród uczniów języka i literatury łacińskiej, 

- zachęcenie uczniów do prezentacji i rozwijania posiadanych umiejętności, nie tylko językowych, ale 

także artystycznych, 

- promowanie talentów. 

 

3. Miejsce Finału Konkursu: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie  

Aula Comeniana 

ul. Mickiewicza 5, 

64-100 Leszno 

Dojazd na miejsce finału konkursu we własnym zakresie. 

 

4. Termin: 

Finał: 

04 kwietnia 2019 roku, godz. 11.00   
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§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  

Dopuszczalna maksymalna liczba finalistów z jednej szkoły/instytucji to 2 osoby z kategorii I  

(recytacje w oryginale) oraz 2 osoby z kategorii II (recytacje w przekładzie na j. polski) – łącznie 4 osoby. 

 

Szkoły/instytucje, w których jest więcej chętnych niż 4 uczestników (2 z I oraz 2 z II kategorii) 

zobowiązane są do przeprowadzenia swoich wewnętrznych eliminacji mających na celu wyłonienie 

finalistów.  

 

2. W Konkursie wyróżnia się dwie kategorie konkursowe: 
I – recytacje w oryginale 

II – recytacje w przekładzie na j. polski. 

 

3. Każdy uczestnik recytuje jeden utwór poetycki (lub fragment utworu) z zakresu poezji rzymskiej lub 

polsko-łacińskiej, w języku łacińskim lub polskim – zależnie od kategorii. 

 

4. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 4 minut (dotyczy obu kategorii 

uczestników). 

 

5. Zgłoszenia do finału nadsyłają przedstawiciele szkół/instytucji drogą elektroniczną za pośrednictwem 

formularza na stronie www.pwsz.edu.pl (w zakładce konkursowej) do dnia 1 kwietnia.  

 

 

§3 

 

Jury i kryteria oceny 

 

1. Jury jest powoływane przez Organizatora.  

 

2. W Jury zasiadają: 
- Przewodniczący - Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak, 

- przedstawiciel Instytutu Filologii Klasycznej UAM dr Łukasz Berger, 

- II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna dr Piotr Jóźwiak, 

- dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, 

- reżyser Małgorzata Siama, prowadząca m.in. Teatr Studencki LeŻak. 

 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 

4. Jury ocenia wystąpienia według przyjętej skali ocen, z której to wylicza średnią dla każdego uczestnika. 

 

5. W przypadku uzyskania przez kilka osób takiej samej liczby punktów, ostateczną decyzję odnośnie do 

wyłonienia zwycięzców w każdej z kategorii podejmuje Przewodniczący Jury. 

http://www.pwsz.edu.pl/
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6. Ocenie Jury w trakcie recytacji podlega: 

– dobór repertuaru, 

– znajomość tekstu, 

– interpretacja utworu (modulacja głosu, intonacja frazy i zdania, stosowanie właściwych pauz, właściwe 

tempo recytacji, skupienie się na słowie, nie na nadmiernym ruchu), 

– poprawność językowa, 

– dykcja i wymowa oraz emisja głosu (staranna wymowa, właściwa akcentuacja, panowanie nad 

oddechem, 

– ogólny wyraz artystyczny (odpowiednia postawa recytującego i ubiór). 

7. Inscenizacje są niewskazane i nie podlegają ocenie. 

 

 

§ 4 

Program Konkursu 

 

1.  Program Finału Konkursu zostanie opublikowany na stronie www.pwsz.edu.pl na podstronie Konkursu i na 

stronie www.jedynka-leszno.pl oraz przesłany pocztą elektroniczną na adres uczestników i/lub opiekunów na 

tydzień przed terminem Konkursu. 

 

 

§ 5 

Nagrody i ogłoszenie wyników Konkursu 

 

 

1. W każdej kategorii przyznawana jest jedna wartościowa nagroda główna oraz nagrody upominkowe za 

zajęcie II i III miejsca. Jury zastrzega sobie także prawo do nieprzyznania wszystkich nagród, jeśli nie 

będzie możliwy wybór laureata. 

 

2. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom udziału w Konkursie. 

 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się tego samego dnia, co zmagania konkursowe. Wyniki Konkursu 

zostaną także zamieszczone na stronach internetowych organizatorów nie później niż 5 dni od zakończenia 

Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pwsz.edu.pl/
http://www.jedynka-leszno.pl/
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na ogólne 

zasady uczestnictwa w Konkursie. 

 

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie przez organizatora konkursu swoich 

danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 


