
 Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego serdecznie zaprasza 
 do udziału w  

 XXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym 
 im. Wojciecha Korfantego 

 (eliminacje regionalne) 

 Hasło:  „Prawdziwa radość jest rzeczą poważną” (Seneka). 
 (hasło XXIV Ogólnopolskiego Konkursu im. Wojciecha Korfantego) 

 Adresaci konkursu:  uczniowie klas 9. SP oraz szkół  średnich 
 Zadaniem  uczestnika  jest  przygotowanie  i  wygłoszenie  5-minutowego  przemówienia 
 nawiązującego do podanego hasła przewodniego. 

 Cel konkursu:  Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzięciem  edukacyjnym motywującym 
 do  pielęgnowania  pięknej  polszczyzny,  kształcącym  wysoką  sprawność  językową, 
 skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka 
 oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa 
 w życiu publicznym.  

 Zgłoszenia  należy przesyłać na adres  kubiczek@pctesin.cz  w terminie 
 do 7 lutego 2022 r. 
 W  zgłoszeniu  należy  podać:  imię  i  nazwisko  uczestnika,  imię  i  nazwisko  nauczyciela 
 (opiekuna), kontakt (adres e-mail, ew. nr tel.). 

 Laureat/laureatka konkursu weźmie udział w Finale XXIV Ogólnopolskiego Konkursu 
 im. Wojciecha Korfantego, który odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach 
 11 marca 2022 roku. 
    
 Ze względu na panującą pandemię COVID-19 konkurs organizowany jest 
 w formie elektronicznej. Prosimy o nadsyłanie prezentacji w postaci nagrania audio- 
 -video w terminie do 28 lutego 2022 r. na adres  kubiczek@pctesin.cz  . 

 Informacje organizacyjne: 
 Podczas realizacji nagrania należy pamiętać o wszystkich zasadach dobrego przemówienia. 
 -  Jury  oceniać  będzie  wartość  merytoryczną  mowy,  sztukę  krasomówczą,  samodzielność 
 sądów mówcy popartą doświadczeniem. 
 Rady  dla  mówców  ☺  :  przemawiamy  na  stojąco,  tekst  wygłaszamy  z  pamięci,  mówimy 
 wyraźnie,  pamiętamy  o  modulacji  głosu  -  dynamice,  tempie,  intonacji  itp.,  stosujemy  pauzy, 
 pytania  retoryczne,  pamiętamy  o  poprawności  językowej,  tekst  musi  być  spójny  i  na  temat, 
 ważny jest też odpowiedni dress code, prosimy o dotrzymywanie czasu przemówienia; 
 Rejestracja przemówienia:  nagranie powinno uchwycić  sylwetkę mówiącego 
 od pasa w górę, ważne jest też odpowiednie nagłośnienie. 
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 Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Centrum Pedagogiczne 
 dla  Polskiego  Szkolnictwa  Narodowościowego  w  RC.  Prosimy  o  wypełnienie  załączonego 
 formularza. 

 (w wypadku niepełnoletniego uczestnika wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 …………………………………………………………………………………………………..…... 

 IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA (proszę wypełnić pismem DRUKOWANYM) 

 WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ 
 UCZESTNIKA W KONKURSIE KRASOMÓWCZYM 

 Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego uczestnika, będącego pod moją opieką, 
 w  Konkursie  Krasomówczym  organizowanym  przez  Centrum  Pedagogiczne  dla  Polskiego 
 Szkolnictwa Narodowościowego w RC. 

 ...........................................................……………………………………………………………… 
 data  i miejscowość                                                       czytelny podpis 

 (rodzica/opiekuna prawnego) 

 WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 
 UCZESTNIKA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

 Wyrażam  zgodę  na  rejestrację  wizerunku  niepełnoletniego  uczestnika,  będącego  pod  moją 

 opieką, podczas Konkursu Krasomówczego. 

 ...........................................................……………………………………………………………… 
 data  i miejscowość                                                        czytelny podpis 

 rodzica/opiekuna prawnego 


