
REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU OBJĘTEGO PATRONATEM 

WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

 "ONE MAN DRAMA – TEATR JEDNEGO AKTORA" 

POD TYTUŁEM 

„SZCZĘŚCIE NIEJEDNO MA IMIĘ, CZYLI SZCZĘŚCIE WIDZIANE  

OCZAMI NASTOLATKA” 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie,                                    

ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno. Konkurs został objęty patronatem Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

CELE KONKURSU 

1. Zachęcanie młodych mieszkańców powiatu kutnowskiego do nauki języka 

angielskiego.  

2. Rozwijanie umiejętności językowych dzieci, utrwalenie i wzbogacenie leksyki, 

praca nad poprawną wymową.  

3. Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku szkolnym.  

4. Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów.  

5. Propagowanie nauki języków obcych poprzez recytację, udział w scence.  

6. Motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób. 

7. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.  

8. Promocja młodych talentów.  

9. Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień.  

10. Przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie. 

11. Realizacja marzeń i ambicji. 

12. Budzenie wiary we własne siły i talent. 

 

 ADRESAT  

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym, uczniów 7 i 8 klas szkoły 

podstawowej z powiatu kutnowskiego. 

2. Uczestnicy wybierają formę prezentacji w języku angielskim:  

a) wiersz lub fragment prozy z kanonu dostępnych utworów literackich,  

b) samodzielnie napisany wiersz lub fragment prozy. 

 

 



TEMAT KONKURSU:  

„Szczęście niejedno ma imię, czyli szczęście widziane oczami nastolatka” 

„Happiness has many names, that is, happiness in the eyes of a teenager" 

FORMA 

1. Konkurs ma formę prezentacji przygotowanego przez uczestnika materiału (wiersz lub 

fragment prozy, zależnie od wyboru formy, określonej w karcie zgłoszenia 

uczestnictwa), w formie nagrania video (dopuszczalne formaty: MP4 lub AVI).  

2. Przegląd filmów i rozstrzygnięcie konkursu odbędą się dnia 12 kwietnia 2021 r. 

(poniedziałek) o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. 

3. Przedstawiciele szkoły/rodzice mailowo lub listownie (na nośniku elektronicznym) 

dostarczają zgłoszenie prezentacji uczestników konkursu do dnia 8 kwietnia 2021 r. 

(czwartek). Uwaga: decyduje data wpływu, nie nadania.  

4. Wykonawcy przygotowują i prezentują deklarowaną formę artystyczną w języku 

angielskim trwającą nie dłużej niż 3 minuty. 

5. Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie.  

6. Wykonawcy przygotowują i prezentują deklarowaną formę artystyczną w języku 

angielskim trwającą nie dłużej niż 3 minuty.  

7. Formy artystyczne, które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich 

własną twórczością.  

8. Każdy uczestnik konkursu musi wykazać się znajomością wykonywanej formy 

artystycznej.  

9. Repertuar, scenografia i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej każdego uczestnika 

i także podlegają ocenie.  

10. Repertuar nie może zawierać niecenzuralnych treści. 

 

ZGŁOSZENIE I WARUNKI KONKURSU 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie wraz z nagraniem występu należy dokonać 

mailowo lub listownie w terminie do 8 kwietnia 2021 r. (czwartek), podając: 

a) imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę, nazwę szkoły podstawowej, do której uczęszcza,  

b) tytuł, autora i tekst prezentowany w konkursie,  

c) imię i nazwisko opiekuna.  

2. Zgłoszenia do konkursu wraz z nagraniem należy kierować do Zespołu Szkół Nr 1       

im. St. Staszica w Kutnie, mailowo (adres e-mail: zs1_kutno@interia.pl) lub listownie 

(adres: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu   z uwagi 

na panującą sytuację epidemiczną. 

 

 

 

 

 

 

 



OCENA I NAGRODY 

1. Dnia 12 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica                 

w Kutnie odbędzie się zdalny finał konkursu zorganizowany w następujący sposób:  

 przed komisją złożoną z nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. 

St. Staszica w Kutnie oraz wykładowców Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Łódzkiego, odbędzie się przegląd filmów przesłanych przez 

uczestników; 

 ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po przeglądzie filmów. Informacja                         

o wyłonionych zwycięzcach zostanie podana do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej szkoły oraz oficjalnym profilu szkoły na Facebooku                   

i Instagramie; 

 Informacja o zwycięzcach zostanie także przesłana na adresy mailowe szkół. 

2. Ocenie podlegać będą:  

 umiejętności językowe (znajomość słownictwa występującego        

w deklarowanej formie artystycznej, wymowa, płynność wypowiedzi i akcent), 

 walory artystyczne (dobór repertuaru, rozumienie treści utworu, interpretacja 

utworu, indywidualność artystyczna),  

 choreografia/scenografia (dodatkowe punkty w ocenie: ruch sceniczny, 

wykorzystanie rekwizytów, itp.), 

 ogólny wyraz artystyczny.  

3. Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.  

4. Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział i upominek.  

5. Laureaci/zdobywcy miejsc 1–3 otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

6. Organizator zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 

7. Nagrody, dyplomy i upominki zostaną przekazane przez organizatora do szkół w celu 

odebrania ich przez nagrodzonych uczniów. 

 

 

   

 

 

 



 

 

 


