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REGULAMIN KONKURSU 

”WIRTU@LNE WIERSZOWISKO” 2020 

 

 
§ 1 ORGANIZATOR 
 
Organizatorem Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci i Młodzieży zwanego dalej  
„WIRTU@LNYM WIERSZOWISKIEM” jest Polska Macierz Szkolna w Londynie, a koordynatorem 
całości jest p. Katarzyna Władyka, kontakt: pms@polskamacierz.org 
 
§ 2 ZASADY OGÓLNE 
 

 Formułę konkursu, temat, termin, czas trwania i regulamin określa Organizator.  
 

 Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy regulamin, który dostępny jest u Organizatora. 
 

 Organizator powołuje osoby kontaktowe i odpowiedzialne za koordynowanie 
           „Wirtu@lnego Wierszowiska”. 
 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć i/lub nagrań video uczestników 
„Wirtu@lnego Wierszowiska” na stronie internetowej PMS i/lub mediach społecznościowych 
oraz publikacjach pokonkursowych. 

 
§ 3 CELE WIERSZOWISKA 
 
„Wirtu@lne Wierszowisko” ma na celu popularyzację polskiej poezji i prozy wśród dzieci i młodzieży, 
twórczą aktywizację uczniów szkół polonijnych w trudnym czasie pandemii koronawirusa oraz 
integrację polskiego środowiska oświatowego poza Polską.  
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§ 4 TEMAT 
 

Temat „Wirtu@lnego Wierszowiska” 2020: 

„Razem, młodzi przyjaciele!” 
 

 Ta wyjątkowa edycja konkursu odbędzie się pod hasłem „Razem, młodzi przyjaciele!”. Promuje 
idee przyjaźni, solidarności, tolerancji, wspólnej zabawy, współpracy i wzajemnej pomocy.  

 Zachęcamy do poszukiwania i uczenia się tekstów poruszających powyższą tematykę – 
utworów poetyckich i, po raz pierwszy, fragmentów prozy (powieści, opowiadań, bajek, 
itp.) 

 Gorąco namawiamy również uczniów do pisania i deklamowania własnych utworów. 
Promujemy własną twórczość i kreatywność! Wszystkie nagrodzone teksty własne zostaną 
opublikowane w pokonkursowym tomiku poetyckim i/lub na stronie internetowej Organizatora – 
w zależności od liczby prac, które wpłyną na konkurs. 

 
§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA 
 
1. „Wirtu@lne Wierszowisko” przeznaczone jest dla uczniów szkół polonijnych na terenie UK. 
Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w „Wirtu@lnym Wierszowisku” 
przedstawicieli innych polonijnych środowisk szkolnych z UK i innych krajów.  
 
2. Występy uczniów indywidualnych z UK zostają nagrane i w formie pliku video (max. 3 minuty) 
przesłane Organizatorowi według wskazówek zawartych w paragrafie 8 niniejszego regulaminu. 
 
3. Z uwagi na specyfikę tegorocznej formuły konkursu oraz zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, 
konkurs odbędzie się wyłącznie w kategorii występ indywidualny.  
 
4. Kategoria indywidualna jest podzielona na sześć grup wiekowych. Uczniów chętnych do udziału w 
konkursie można zgłaszać według poniższych kategorii wiekowych: 
 

I. 5 - 6 lat 
II. 7 – 8 lat 
III. 9 – 10 lat 
IV. 11 – 12 lat 
V. 13 – 14 lat 
VI. 15 – 16 lat 
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5. O przydziale do kategorii wiekowej decyduje ukończony wiek uczestnika w dniu, kiedy upływa 
termin przyjmowania zgłoszeń do „Wirtu@lnego Wierszowiska”, tj. 7 czerwca 2020. 
 
6. Czas prezentacji w kategorii indywidualnej nie może przekraczać 3 minut. Dłuższe filmiki nie będą 
oceniane przez Jury. 
 
7. Limit miejsc w każdej kategorii to 30 uczestników indywidualnych, w sumie 180 uczniów.  
 
UWAGA: Decyduje kolejność przesłania zgłoszeń za pomocą WeTransfer. Zgłoszenie zawiera 
filmik z wystąpieniem ucznia i wypełniony formularz. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy 
wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
 
 
§ 6 ZASADY POWOŁYWANIA JURY I KRYTERIA OCENY 
 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury. 
Organizator zastrzega sobie prawo do powołania niezależnych członków Jury. 
 
2.  Jury ocenia występy dzieci według następujących kryteriów, przyznając od 1 do 12 punktów za 
całość (gdzie 1 jest najniższą notą), na którą składają się poniższe elementy:  
 

a. Opanowanie pamięciowe tekstu  
b. Interpretacja tekstu, czyli: dykcja, intonacja i modulacja głosu, rozumienie recytowanego 

tekstu, artykulacja, umiejętność zastosowania pauzy  
c. Walory aktorskie: mimika, gesty, ruch sceniczny 
d. Ogólny wyraz artystyczny 

 
3. „Wirtu@lne Wierszowisko” jest konkursem recytatorskim - występy typu playback lub 
soundmixshow nie będą rozpatrywane, ani nie będą podlegały ocenom Jury. 
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i 
niepodważalna. 
 
 
§ 7 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  
 

 Jury przyznaje I, II i III miejsca oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii. 
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.  

O sposobie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów po zakończeniu konkursu. 



 

 

 

 

POLSKA MACIERZ SZKOLNA 
POLISH EDUCATIONAL SOCIETY 

 

 
 Laureaci będą mieli szansę wystąpić na uroczystej Akademii organizowanej przez Polską 

Macierz Szkolną w nowym roku szkolnym, jeśli tylko będzie to możliwe. O terminie Akademii 
poinformuje Państwa Organizator. 

 Nagrodzone utwory własne uczestników konkursu zostaną opublikowane w specjalnym 
pokonkursowym tomiku poetyckim i/lub na stronie internetowej Organizatora. 

 
§ 8 ZASADY ZGŁOSZENIA 
 

 Zgłoszenia imienne uczestników zawierające plik z nagranym wystąpieniem dziecka oraz 
wypełniony formularz prosimy nadsyłać, korzystając z platformy WeTransfer do dnia  
7 czerwca 2020 wykorzystując adres e-mail Organizatora: pms@polskamacierz.org. 

 
 Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego 

Regulaminu. 
 

 Pliki video (nagrane telefonem lub kamerą) prosimy przesyłać, korzystając z platformy 
WeTransfer (www.wetransfer.com) Jest ona darmowa, nie wymaga logowania, przy 
przesyłaniu pliku wystarczy jedynie podać adres e-mail nadawcy (swój adres) i odbiorcy 
(pms@polskamacierz.org).  

 
 Prosimy o nieprzesyłanie filmików mailem w formie załącznika! Takie zgłoszenia nie będą 

przyjmowane. 
 

 Filmiki nie mogą trwać dłużej niż 3 minuty, powinny być nagrane w jednym ujęciu (filmiki 
poddane edycji zostaną zdyskwalifikowane). Rozmiar plików nie powinien przekraczać 2GB 
(ograniczenie WeTransfer). 

 
 Plik video powinien być opisany w sposób następujący: 

         
           Imię i nazwisko uczestnika_wiek_nazwa szkoły_tytuł utworu_autor utworu 
 
           np. 
 
           Anna Nowak_10 lat_PSSWillesdenGreen_Okulary_JulianTuwim 
 

 Do filmiku należy dołączyć oficjalny formularz udostępniony przez Organizatora zawierający 
poniższe dane: 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika 
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2. Data urodzenia uczestnika  

 
3. Kategoria (grupa) wiekowa 

 
4. Tytuł i autor wiersza 

 
5. Nazwa i adres polskiej szkoły uczestnika konkursu 

 
6. Imię i nazwisko opiekuna/rodzica zgłaszającego uczestnika 

 
7. Numer telefonu osoby zgłaszającej 

 
8. E-mail osoby zgłaszającej 

 
 Formularz wraz z plikiem video również należy przesłać do Organizatora za pomocą 

WeTransfer. 
 
 Pełne zgłoszenie przyjęte do konkursu zawiera wypełniony formularz oraz prawidłowo 

opisany plik video z nagranym występem uczestnika. 
 
 
§ 9 TERMINY 
 

1. Ostateczny termin zgłaszania uczestników: 7 czerwca 2020 (o przyjęciu zgłoszenia decyduje 
data przesłania pełnego zgłoszenia: filmik + wypełniony formularz).  

2. Ogłoszenie wyników „Wirtu@lnego Wierszowiska” odbędzie się w niedzielę,  
      28 czerwca 2020 roku. O sposobie ogłoszenia wyników poinformuje Państwa Organizator.  

 
§10 ZMIANY REGULAMINU 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie. 
 
 
 

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA! 
 
 


