
Regulamin Konkursu  Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

Województwa Mazowieckiego w 2021 roku 
 

I Założenia ogólne konkursu 
 

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji 

języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, 

rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności 

poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie 

zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego 

historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, 

a następnie ich prezentowanie. Konkursy są także jedną z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym 

wśród dzieci i młodzieży. 

 

II Sprawy organizacyjne 
 

1. Organizatorem Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Mazowieckiego 

jest Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK (MFO PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,  

tel. 22 875 10 17, e-mail: poczta@mfo.pttk.pl ).  

2. Eliminacje wojewódzkie Konkursu odbędą się w Warszawie 23 października 2021 r.  

3. Wszyscy uczniowie chętni do wzięcia udziału w Konkursie Krasomówczym winni się zgłosić 

do wybranego organizatora eliminacji rejonowych. 

4. Eliminacje rejonowe przeprowadzone zostaną w dniach: 11.10.2021 r. - 20.10.2021 r. przez: 

1) Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie (poczta@mfo.pttk.pl), 

2) Oddział PTTK w Kozienicach (pttkkozienice@poczta.onet.pl), 

3) Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim pttk@onet.pl,  

4) Oddział Miejski PTTK w Płocku (pttk-plock@wp.pl), 

5) Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach (pttk.siedlce@wp.pl), 

6) Oddział PTTK w Żyrardowie (poczta@zyrardow.pttk.pl), 

7) POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku 

imprezy@pmdk-otwock.pl  

5. Szczegółowe informacje o eliminacjach rejonowych (termin zgłoszeń, warunki uczestnictwa) określają 

organizatorzy wymienieni w pkt. 6 niniejszego komunikatu.  

6. Lista organizatorów eliminacji rejonowych nie jest zamknięta. Chętni do zorganizowania eliminacji 

rejonowych zgłaszają ten fakt i przesyłają szczegółowe informacje na adres poczta@mfo.pttk.pl. 

7. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych: 1) klasy 4-8 szkoły podstawowej, 2) wszystkie klasy 

szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalne i po szkole podstawowej).  

 

III Tematyka Konkursu 
 

Do każdego etapu Konkursu uczestnicy przygotowują do zaprezentowania dwa tematy. Uczestnicy 

prezentują w obydwu wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. 

Zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i 

sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu. 
 

IV Warunki uczestnictwa 
 

1. Dzieci szkół podstawowych pierwsze wystąpienie prezentują w ciągu 5 minut z tolerancją 30 sekund, 

finałowe wystąpienie, w którym uczestniczy pięciu najlepszych krasomówców prezentują w ciągu 7 

minut z tolerancją 30 sekund.  

2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych pierwsze wystąpienie prezentują w ciągu 10 minut z tolerancją 

30 sekund, natomiast czas wystąpienia finałowego (II tematu) ustalono na 10-15 minut. Za 

wystąpienie krótsze niż 10 minut odejmuje się od średniej wartości 1 punkt.  

3. Ponadto finaliści eliminacji Konkursu poszczególnych kategorii zobowiązani są do wylosowania 

tematu i zaprezentowania go bez wcześniejszego przygotowania w czasie 3 minut z tolerancją 30 
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sekund. Łączna punktacja wystąpień finałowych i 3 minutowych decyduje o kolejności zajętych przez 

laureatów miejsc. 

4. O kolejności wystąpień na każdym etapie konkursu decyduje losowanie. 

 

V Kryteria ocen 
 

Przy ocenie, Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim: 

 

1. Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu. 

2. Konstrukcję wypowiedzi. 

3. Ogólną prezentację tematu. 

4. Sugestywność wypowiedzi. 

5. Jasność i logiczność formułowanych myśli. 

6. Płynność oraz poprawność wyrażania się. 

7. Bogactwo języka i jego barwność. 

8. Dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego. 

9.  Kontakt ze słuchaczami. 

 

Należy pamiętać, że są to konkursy krasomówcze, a nie recytatorskie. Wypowiedzi powinny być 

spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną. Śpiew, gra na instrumentach 

muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych.  

 

VI Zasady punktacji 
 

1. W przesłuchaniach eliminacyjnych każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 0 do 10 

pkt.  

2. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Jury podzielona przez ich liczbę daje właściwą 

ocenę poszczególnych uczestników. 

3. Punkty za przekroczenie limitu czasu są odliczane po podaniu średniej ilości punktów. 

4. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości 1 punkt. 

5. Do wystąpień finałowych przechodzi 5 najlepszych uczestników konkursów wyłonionych podczas 

przesłuchań eliminacyjnych. 

6. W wystąpieniu finałowym każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 0 do 10 pkt.  

7. W wystąpieniu 3 minutowym członkowie Jury mają do dyspozycji skalę ocen od 0 do 10 pkt.  

 

VII Nagrody 
 

1. Nagrody przyznają organizatorzy poszczególnych etapów. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody rzeczowe. 

3. Opiekunowie otrzymują podziękowania za przygotowanie ucznia. 

 

VIII Postanowienia końcowe 
 

1. W czasie trwania konkursów opiekę nad uczestnikami sprawują nauczyciele lub ich prawni 

opiekunowie. 

2. Organizator przesłuchań rejonowych Konkursu może zgłosić do etapu wojewódzkiego 

po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej. Organizatorzy, których uczestnicy w poprzednim roku 

uzyskali I, II lub III miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu, mają prawo zgłosić 3 uczestników w 

kategorii wiekowej, w której w 2019 roku  ich reprezentanci uzyskali I, II lub III miejsce. 

3. Niezgłoszenie maksymalnej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej nie powoduje możliwości 

zgłoszenia większej ilości uczestników w innej kategorii. 

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników w tej samej kategorii wieku, niż określona wyżej, 

do udziału w etapie wojewódzkim zakwalifikowani zostaną uczestnicy w liczbie określonej 

w niniejszym komunikacie, według kolejności, w jakiej wymienieni zostali w protokole z eliminacji 

rejonowych. 



5. Zgłoszenie uczestników do eliminacji wojewódzkich należy przesłać pocztą na adres: Mazowieckie 

Forum Oddziałów PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub drogą mailową (zeskanowany 

dokument) na adres: poczta@mfo.pttk.pl do dnia 20 października 2021 roku. 

6. Do przesyłanych przez organizatora eliminacji rejonowych zgłoszeń uczestników na etap wojewódzki 

należy dołączyć protokół przesłuchań eliminacji rejonowych. W przypadku przesyłania protokołu 

drogą mailową należy dokument zeskanować. 

7. W eliminacjach wojewódzkich nie mogą brać udziału inni uczestnicy, niż wymienieni w zgłoszeniach 

z eliminacji rejonowych. 

8. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów eliminacji 

wojewódzkich. 

9. -„Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza 

wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły”. 

10. - Niniejsze przedsięwzięcie odbywa się wraz z dostosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz MZ. 

 

 

UWAGA: 

W przypadku wprowadzenia przez władze państwa ograniczeń ze względu na stan epidemii, 

możliwe jest przeprowadzenie konkursu on-line. 

 
 

Zarząd MFO PTTK 

Warszawa, 30 sierpnia 2021 roku 
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