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ELIMINACJE CHORĄGWIANE
1. Termin: piątek, 3 listopada 2017 roku o godz. 11.00
od godz. 10.00 rejestracja uczestników;

2. Miejsce: Dom Kultury „Białogon”, ul. Pańska 1A, Kielce;

3. Opłata: Akredytacja w wysokości 10 zł od uczestnika płatna na miejscu 
w dniu konkursu;

4. Zgłoszenia: do 27 października 2017 roku wyłącznie na karcie 
zgłoszenia (załącznik do regulaminu):
- na adres mailowy kielecka@zhp.pl,
- pocztą tradycyjną na adres ZHP Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1a, 
25-811 Kielce. 

ORGANIZATORZY:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
im. Stefana Żeromskiego
oraz Dom Kultury „Białogon”

ELIMINACJE CENTRALNE
1. Termin: sobota, 18 listopada 2017 roku, godz. 10.00-18.00;
2. Miejsce: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86;
3. Zgłoszenia: do 10 listopada 2017 roku wyłącznie na karcie zgłoszenia 
na adres mailowy: konkurs_strofy2017@palacmlodziezy.lodz.pl;
4. Opłata: za udział w finale uczestnicy wnoszą opłatę wpisową
w wysokości 10 zł gotówką w dniu finału ogólnopolskiego w biurze 
konkursu w Pałacu Młodzieży w Łodzi;
5. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły 
posiłek oraz znaczek okolicznościowy;
6. Finałowi ogólnopolskiemu będą towarzyszyć wydarzenia związane 
z 25 jubileuszową edycją konkursu;
7. Szczegóły programowe i organizacyjne dotyczące finału będą 
dostępne od 6 listopada 2017 roku na stronie internetowej:
www. palacmlodziezy.lodz.pl.

CELE KONKURSU
1. Budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej oraz 
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
2. Propagowanie piękna poezji i prozy polskiej wśród dzieci i młodzieży;
3. Upowszechnianie słowa i sztuki recytacji oraz różnorodnych form 
kultury;
4. Prezentacja i promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży;
5. Inicjowanie i wspieranie wielopokoleniowej aktywności artystycznej.

TEMATYKA
Mo�em XXV edycji Konkursu jest fragment „Ziemi obiecanej” 
Władysława Stanisława Reymonta, który zachęca do sięgnięcia po 
literaturę poświęconą miejscom związanym z domem rodzinnym - naszą 
małą ojczyzną.

UCZESTNICY
- zuchy, harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy;
- dzieci i młodzież szkolna;
- osoby dorosłe.

KATEGORIE WIEKOWE
Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej 
Kategoria II: IV-VII klasa szkoły podstawowej 
Kategoria III: gimnazjum 
Kategoria IV: szkoły ponadgimnazjalne 
Kategoria V: osoby powyżej 19 lat 

REPERTUAR
Każdy uczestnik recytuje jeden wiersz i fragment prozy związany
z tematyką konkursu, pamiętając o tym, by do minimum ograniczyć 
gesty ilustracyjne.

Łączny czas prezentacji w kategorii I nie może przekraczać 5 minut,
w pozostałych kategoriach czas łączny do 7 minut. 

Jury zastrzega sobie prawo przerwania recytacji przekraczającej czas 
regulaminowy.

KRYTERIA OCENY
- dobór repertuaru
- kultura słowa
- interpretacja
- ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach zostaną wytypowanid
o udziału w eliminacjach centralnych w Pałacu Młodzieży w Łodzi,
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy a laureaci nagrody. 

UWAGI
Przyjazd uczestników na eliminacje chorągwiane pokrywają jednostki 
delegujące lub macierzyste hufce. 

Komendy Hufców podają terminy eliminacji rejonowych do ZHP Chorągwi 
Kieleckiej w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed planowaną 
imprezą. Ostateczny termin zgłoszeń do Chorągwi upływa 25 października 
2017 r. Każdy uczestnik ma obowiązek wypełnić kartę zgłoszenia. 

Hufiec w każdej kategorii może wytypować tylko laureatów pierwszych 
miejsc do udziału w eliminacjach chorągwianych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez 
organizatorów wizerunku oraz materiałów konkursowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności 
przesłuchań konkursowych wynikających z przyczyn organizacyjnych.
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„…Ja chcę, żeby stawiali domy, żeby budowali fabryki, robili ulice,
urządzali komunikację, przeprowadzali drogi!

Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz”.

Ziemia obiecana
Władysław Stanisław Reymont 
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1. Imię i nazwisko  ..........................................................................................................................................

2. Adres e-mail  ...............................................................................................................................................

3. Telefon kontaktowy ....................................................................................................................................

• poezja 
.........................................................................................................................................................................

autor (imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................................
tytuł

• proza 
.........................................................................................................................................................................

autor (imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................................
tytuł

 ..........................................................  .......................................................... ..........................................................
 (miejscowość, data) pieczątka instytucji/organizacji podpis osoby reprezentującej  
   instytucję/organizację

* - niepotrzebne skreślić
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