
Regulamin „II Turnieju Mowy Polskiej”    

organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej 

objętego honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego 

 
I. Celem konkursu jest:  

1. Wpisanie Powiatu Łęczyńskiego w obchody Roku Powstania Styczniowego.  

2. Popularyzacja historii „małej ojczyzny”. 

3. Popularyzacja literatury regionalnej. 

II. Adresatami „Turnieju Mowy Polskiej” są mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego  

w wieku od 6 lat (nie ma górnej granicy wieku). 

III. Dopuszcza się wystąpienia zbiorowe. 

IV. Dopuszcza się wyłącznie własną interpretację (nie odtwórczą recytację) prozy 

nie prezentowanej w innych konkursach. 

V. Tematyka prezentacji ma dotyczyć Powstania Styczniowego  

na terenie obecnego Powiatu Łęczyńskiego (np.: ludzi, wydarzeń, miejscowości, 

reperkusji popowstaniowych, kultywowania pamięci). 

VI. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.  

VII. Oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane  

przez organizatora, biorąc pod uwagę:  

1. Dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych oratora. 

2. Kulturę słowa. 

3. Adaptację prozy w celu budowania wyrazistego przekazu scenicznego (budowanie 

napięcia, utrzymanie kontaktu z widzem, użycie środków pozasłownych np. kostiumu, 

dźwięku, elementów scenografii). 

4. Ogólny wyraz artystyczny. 

Werdykt jury jest niepodważalny. 

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe 

dyplomy.  

VIII. Zasady organizacyjne i terminy. 

1. Uczestnik Turnieju jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszenia, którą można 

pobrać w siedzibie:  

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej, ul. Akacjowa 11,  

- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, ul. Staszica 9, 

- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej,  

- Gminnych Bibliotekach Publicznych w Cycowie, Ludwinie, Milejowie, Puchaczowie, 

Spiczynie i ich filiach, 

- oraz ze stron internetowych: www.biblioteka.powiatleczynski.pl; www.ugcycow.pl; 

www.ludwin.powiatleczynski.pl; www.leczna.pl; www.milejow.pl; www.puchaczow.pl; 

www.spiczyn.pl.  

2. Wypełnione karty można złożyć w bibliotekach publicznych lub ŚDS do 30.09.2013 r.  

3. Osoby zakwalifikowane do Turnieju otrzymają od organizatora potwierdzenie 

uczestnictwa ze wskazaniem miejsca Turnieju. 

4. Turniej Mowy Polskiej odbędzie się 29.10.2013 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Łęcznej lub Starostwie Powiatowym w Łęcznej. 

5. Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. 

6. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie  

wizerunku w materiałach promujących Turniej Mowy Polskiej. 

Serdecznie zapraszamy.  
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