
 

 

„Białystok − w TO się gra” 
REGULAMIN KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

Zostań przewodnikiem po Białymstoku 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej 

 Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku 

 

CELE KONKURSU 
1. Poznawanie historii miasta i jego zabytków. 

2. Zdobywanie i rozwijanie umiejętności krasomówczych. 

3. Uczenie szlachetnej rywalizacji. 

 

TERMINARZ KONKURSU 

 do 28 kwietnia  2017 r. – eliminacje szkolne; 

 do 5 maja 2017r. do godz. 15.00 – zgłaszanie laureatów eliminacji szkolnych; 

 23 maja 2017r. godz. 10.00 – przesłuchania uczestników konkursu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV−VI  publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych z terenu miasta Białegostoku. 

2. Uczestnicy przygotowują pięciominutową wypowiedź o jednym z zaproponowanych miejsc:  

a) Pałac Branickich,  

b) Katedra i mały kościół Farny,  

c) cerkiew św. Mikołaja,  

d) kościół św. Rocha,  

e) ul. Warszawska − 3 dowolne obiekty  

f) Park Zwierzyniecki i Las Zwierzyniecki,   

g) Ogrody Branickich i Planty,  

i) Opera Podlaska. 

3. Każda szkoła przeprowadza eliminacje szkolne do dnia 28 kwietnia 2017 r.   

4. Do etapu miejskiego przechodzi maksymalnie 2 uczestników, którzy na etapie szkolnym otrzymają 

najwyższą ocenę.  

5. Zgłoszenie uczestników do II etapu następuje poprzez przekazanie do organizatorów karty 

zgłoszeniowej uczestników konkursu (Załącznik nr 1) na adres mojbialystok2017@gmail.com lub 

pocztą na adres Zespół Szkół Katolickich, ul. Kościelna 3, 15−087 Białystok, z dopiskiem KONKURS 

KRASOMÓWCZY. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć zgody rodziców/opiekunów prawnych na 

przetwarzanie danych (Załącznik nr 2)      

mailto:mojbialystok2017@gmail.com


 

KOMISJA KONKURSOWA I ZASADY OCENIANIA WYPOWIEDZI  

1. Komisję konkursową powołuje organizator. 

2. Wypowiedzi uczestników będą oceniane według następujących kryteriów i punktacji: 

− wartość merytoryczna: 0−25 punktów, 

− kultura języka, zasób słownictwa:  0−10 punktów,  

− technika mówienia (głośność, wyrazistość, intonacja, płynność mówienia): 0−5 punktów,  

− nawiązanie kontaktu ze słuchaczami:  0−5 punktów,  

− samodzielność wypowiedzi (nieczytanie z kartki): 0−5 punktów. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wystąpień i dokonaniu oceny przez jury. 

4. Postanowienia jury są ostateczne i nie podlegają zmianom. 

 

NAGRODY  

Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc oraz dyplomy dla 

wszystkich uczestników konkursu.  

 

 

 

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku 

 

               



Załącznik nr 1  

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO  

„Białystok − w TO się gra” 

Zostań przewodnikiem po Białymstoku 

 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami i przesłanie jej do organizatora. 

 

1. Nazwa i adres szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………  

klasa …………………. 

Wybrany obiekt ………………………………………………………………………………………… 

3. Dane opiekuna 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………… 

Telefon i  e-mail  …………………………………….…………………………………………………… 

 

 

Białystok, dn. …………………………………..                    .........................……………………… 

          (czytelny podpis opiekuna) 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na  udział ………………………...…………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

w organizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej oraz Zespół 

Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia KONKURSIE KRASOMÓWCZYM Zostań 

przewodnikiem po Białymstoku 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na:  

– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia konkursu  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 

nr 133 poz. 883); 

–  fotografowanie i publikowanie wizerunku dziecka na stronach internetowych organizatorów, profilu 

Zespołu Szkół Katolickich na portalu społecznościowym, w gazetce szkolnej, a także w materiałach 

reklamowych oraz w prasie, radiu, telewizji w celu promocji działalności Szkoły. 

 

Białystok, dn. ………………………………..          ……………………………………………..   

                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna)    

 


