
POLSKA MACIERZ SZKOLNA 
POLISH EDUCATIONAL SOCIETY

238 King Street, London W6 0RF  ● Tel.: +44 (0)20-8741 1993   ●  Fax: +44 (0)20-8748 5522
www.polskamacierz.org ● Registered Charity 1159980 ● pms@polskamacierz.org

REGULAMIN KONKURSU 
WIERSZOWISKO 2021 

X EDYCJA

 

§ 1 ORGANIZATOR 
 
Organizatorem Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci i Młodzieży zwanego dalej 
WIERSZOWISKIEM jest Polska Macierz Szkolna w Londynie.  

§ 2 CELE WIERSZOWISKA 
 
Wierszowisko ma na celu popularyzację polskiej poezji wśród dzieci i młodzieży 
oraz integrację polskiego środowiska oświatowego na terenie Wielkiej Brytanii.  

§ 3 TEMAT

Temat Wierszowiska 2021: 

       Wierszowisko? Świetna sprawa!
       Mapa, kompas, jest wyprawa.
       Poetyckie podróże i przygody.

        § 4 ZASADY OGÓLNE 
 
Sposób prowadzenia konkursu, temat, termin, czas i regulamin określa organizator.  
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Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy regulamin, który dostępny jest u 
organizatora. 
Organizator powołuje osoby kontaktowe i odpowiedzialne za koordynowanie 
Wierszowiska. 
Organizator zastrzega sobie prawo do robienia i publikowania zdjęć oraz nagrań 
video uczestników Wierszowiska.  
 
§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA 
 
1. Wierszowisko przeznaczone jest dla uczniów szkół polonijnych zrzeszonych w 
PMS na terenie UK. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w 
Wierszowisku przedstawicieli innych środowisk szkolnych.
 
2. Przesłuchania odbywają się w dwóch kategoriach: kategoria występ indywidualny
podzielony na cztery grupy wiekowe oraz kategoria zespołowa zwana dalej 
występem zespołowym szkoły. 
 
3. Czas prezentacji w kategoriach indywidualnych nie może przekraczać 4 minut, a 
o kolejności prezentacji decyduje data nadesłania zgłoszenia. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany kolejności występów. 
 

4. Chętnych do udziału w konkursie można zgłaszać według następujących grup 
wiekowych: 

a. Kategoria indywidualna: 
 
- od 4 do 6 lat 

 
- od 7 do 9 lat 

 
- od 10 do 13 lat

 
- 14+ 

 
O przydziale do kategorii wiekowej decyduje ukończony wiek uczestnika w dniu 
odbywania się Wierszowiska. Jeśli uczeń będzie we wrześniu absolwentem szkoły,
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ale podczas eliminacji do konkursu był zarejestrowany w szkole, ma prawo wziąć 
udział w konkursie. Ilość reprezentantów poszczególnych placówek oświatowych w 
obrębie kategorii indywidualnej określa następujące prawo: 
 

• szkoły liczące do 200 uczniów mogą zgłosić 2 uczestników 
 

• szkoły liczące od 201 do 350 uczniów mogą zgłosić 3 uczestników 
 

• szkoły liczące od 351 do 500 uczniów mogą zgłosić 4 uczestników 
 

• szkoły liczące powyżej 501 uczniów mogą zgłosić 5 uczestników 
  

Uczestnicy indywidualni mogą jednocześnie brać udział w kategorii zespołowej. 

b. Występ zespołowy szkoły: 
 

- Kategoria zespołowa 
 

Ilość osób reprezentujących szkołę w tej kategorii nie może przekroczyć 15 
uczestników. Każda szkoła może przygotować tylko jeden występ zbiorowy. Występ
zespołowy powinien trwać maksymalnie 8 minut, a czas przygotowania 
maksymalnie 2 minuty dodatkowe na scenie. Przekroczenie czasu może się łączyć z 
wykluczeniem grupy z konkursu. Dzieci, ewentualnie opiekun grupy, same wnoszą 
przedmioty potrzebne do stworzenia scenografii. Jeśli dzieci nie są w stanie same 
wnieść rekwizytów – nie powinien to być element dekoracji.  

5. Uczestnicy, którzy nie przygotują swoich występów zgodnie z tematem 
Wierszowiska, nie zostaną dopuszczeni do przesłuchań lub zostaną 
zdyskwalifikowani w czasie konkursu. Wiersze własnego autorstwa bądź piosenki 
nie są dopuszczone do konkursu.

6. Podczas konkursu, koordynatorzy szkolni są odpowiedzialni za kontrolowanie 
zachowania swoich uczniów oraz ich bezpieczeństwo.
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§ 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 10 punków 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 tekstu recytacji, artykulacja, przestankowanie 
c. Walory aktorskie: mimika, gesty, ruch sceniczny 
d. Ogólny wyraz artystyczny 

3.  Wierszowisko jest konkursem recytatorskim, występy typu playback lub soundmixshow
nie będą podlegały ocenom Jury. 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest 
ostateczna i niepodważalna. 

§ 7 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  
 
Laureaci obu kategorii otrzymują nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy i medale/puchary.
 

§ 8 ZASADY ZGŁOSZENIA 
 
Zgłoszenia szkół do wzięcia udziału w imprezie prosimy wypełniać na 
Wierszowisko_2021_ REGULAMIN.docx     do dnia 01.05.2021. a zgłoszenia imienne
uczestników do dnia 26 czerwca 2021. Zgłoszenia imienne powinny zawierać 
następujące dane: 
 

1. Imiona i nazwiska uczestników 
 
2. Daty urodzenia uczestników  

https://docs.google.com/forms/d/1MvLKQ5bQxpJeoJOo3OPuf6K3tWL9I58AeKoZAdTTrgY/viewform?edit_requested=true
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3. Nazwa i adres szkoły oraz nazwisko i telefon kontaktowy nauczyciela 
odpowiedzialnego za selekcję uczestników, organizację przygotowania 
uczniów do Wierszowiska, przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych, 
odpowiedzialnego w dniu konkursu za bezpieczeństwo uczniów na terenie 
POSKu.

 

4. Imię i nazwisko poety, tytuł prezentowanego utworu.

       § 9 TERMINY 
 

1. Eliminacje wewnątrzszkolne odbywają się we własnym zakresie. 
2. Ostateczny termin zgłaszania szkół: 01.05.2021. 
3. Ostateczny termin zgłaszania uczestników: 26.06. 2021
4. Wielki Finał Wierszowiska: 26 września 2021 roku w Sali Teatralnej 
POSKu Londynie.  
 

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