„Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa”

R e g u l a m i n

I.
1. Olimpiada Słowa jest imprezą otwartą.
2. HASŁO PRZEWODNIE II EDYCJI OLIMPIADY: „Drzazga mojej wyobraźni czasem
zapala się od słowa” Halina Poświatiowska
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA drogą mailową na
adres: kontakt@olimpiadabankowa.pl
4. W Olimpiadzie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej.
5. Olimpiada Słowa jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy
zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowy oraz możliwość
indywidualnej rozmowy z członkami Komitetu Głównego.

II. Eliminacje Szkolne
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w innych
konkursach recytatorskich.
OLIMPIADA PROWADZONA BĘDZIE W FORMIE PISEMNEJ ANALIZY

I

INTERPRETACJI

(PORÓWNANIA) WIERSZA(Y) LUB ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU:

1. Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie następuje poprzez powiadomienie
Komitetu Głównego w terminie od 1 października do 17 października 2014r drogą
mailową (formularz rejestracyjny),

2. Eliminacje szkolne odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach na terenie
całego kraju. I etap odbędzie się 17 listopada 2014r., o godz.12.00, w macierzystych
szkołach uczestników,
3. W przypadku stwierdzenia przez nadzorującego, że eliminacje w danej szkole nie
zostały przeprowadzone w wyznaczonym terminie, wszyscy ich uczestnicy zostają
zdyskwalifikowani,
4. Nadzór nad przebiegiem eliminacji I etapu Olimpiady sprawuje Komitet
Okręgowy,
5. Organizator sprawujący nadzór nad przebiegiem eliminacji pierwszego etapu ma
prawo wydelegowania do szkół Obserwatorów. czuwających nad prawidłowym
przebiegiem Olimpiady,
6. Olimpiadę w szkole przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady, powołana przez
dyrektora szkoły, który sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami Komisji,
7. zadania Komisji Szkolnej:

a. przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia eliminacji,
b. zapewnienie nadzoru

nad

prawidłowym

przebiegiem

eliminacji

poprzez

stworzenie odpowiedniej do liczby wykorzystywanych pomieszczeń, liczby
zespołów nadzorujących (w każdym zespole nadzorującym powinien znaleźć się co
najmniej 1 członek Komisji Szkolnej będący jednocześnie przewodniczącym zespołu),

c. sporządzenie protokołu z przebiegu z I etapu wg wzoru ustalonego przez Komitet
Główny,

d. Szkolna Komisja Olimpiady przekazuje do Komitetu Głównego priorytetowym
listem poleconym wszystkie zestawy testów (wykorzystane i niewykorzystane) wraz
z protokołem przebiegu testu w terminie 2 dni od zakończenia eliminacji (decyduje
data stempla pocztowego). Niedotrzymanie powyższych ustaleń stanowi dla
Komitetu Głównego podstawę do dyskwalifikacji szkoły z udziału w II etapie
eliminacji,

e. Szkolna Komisja Olimpiady sporządza listę uczniów i dokonuje rejestracji na stronie
internetowej Olimpiady: www.eprzedsiebiorczosc.eu wraz z podaniem swojego
składu osobowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły,

f. Część pisemna: analiza i interpretacja wiersza (y) lub rozumienia czytanego tekstu
(60 minut)
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g. przypadki, zakłócenia spokoju przebiegu eliminacji oraz nieprzestrzegania zasady
samodzielności są podstawą dyskwalifikacji zawodnika przez Szkolną Komisję
Olimpiady,

h. ewentualne odwołania od oceny pracy/testu powinny być podpisane przez
nauczyciela prowadzącego i dyrektora szkoły oraz przesłane priorytetowym listem
poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady w terminie 7 dni po ogłoszeniu
wyników

na

stronie

www.eprzedsiębiorczość.eu

(decyduje

data

stempla

pocztowego),

i. do eliminacji II etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy I etapu, którzy
uzyskali największą liczbę punktów, przy czym zakwalifikowanych może być do 30
uczestników z jednego okręgu,

j. organizator zamieszcza na stronie internetowej Olimpiady zakodowaną informację
o osobach zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady do 01 grudnia 2014r. (zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia
z dn. 29.04.2004r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – nie mogę znaleźć tego
rozporządzenia.

k. jeżeli w szkole ucznia nie organizuje się eliminacji szkolnych, uczeń może przystąpić
do nich w szkole wskazanej przez dyrektora placówki, po wcześniejszym
porozumieniu z Komitetem Głównym Olimpiady.

l. Komitet Główny przechowuje przez okres trwania Olimpiady następującą
dokumentację z eliminacji szkolnych:


pisemne zgłoszenie szkół do udziału w Olimpiadzie wraz z listą członków
powołanych do komisji szkolnych,



arkusze odpowiedzi uczestników,



protokoły komisji szkolnych z przebiegu eliminacji.

m. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może anulować pytania lub
powtórzyć przebieg Eliminacji Szkolnych
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III. Eliminacje Okręgowe

2) Uczestnik Eliminacji Okręgowych Olimpiady wnosi opłatę wpisową w wysokości
35 złotych na konto bankowe: Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej,
Budowlanych 32, 62-200 Gniezno
nr rachunku:
93 1320 1537 1849 5335 2000 0001
Płatności w imieniu uczniów dokonuje szkoła
1) eliminacje II etapu Olimpiady przeprowadzają Komitety Okręgowe,
2) do eliminacji w II etapie Olimpiady przechodzi do 60 uczestników łącznie ze
wszystkich okręgów, którzy uzyskali największą ilość punktów w I etapie Olimpiady,
3) Komitet Okręgowy składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i jednego członka
zwyczajnego,
4) eliminacje II etapu odbędą się w dniu 10-11 stycznia 2015 r. w Poznaniu oraz 17-18
stycznia 2015 roku w Krakowie,
5) do eliminacji II etapu uczestnicy przystępują odpowiednio wg podziału terytorialnego
w Poznaniu, Krakowie. O miejscu przeprowadzenia poszczególnych eliminacji
decyduje Komitet Główny. Komitet Główny na prośbę ucznia/opiekuna może wyrazić
zgodę na zmianę miejsca, w którym uczestnik napisze test eliminacji okręgowych,
6) eliminacje II etapu odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Komitety
Okręgowe,

według

informacji

zamieszczonych

na

stronie

na

stronie

www.eprzedsiebiorczosc.eu
7) Część pisemna: analiza i interpretacja wiersza (y) lub rozumienia czytanego tekstu (60
minut)

8) Część artystyczna: Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog
literacki, collage tekstów). Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza,
łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem,
recytacja).Czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

9) przypadki, zakłócenia spokoju przebiegu eliminacji oraz nieprzestrzegania zasady
samodzielności są podstawą dyskwalifikacji zawodnika przez Okręgową Komisję
Olimpiady.
10) od decyzji właściwego Komitetu Okręgowego przysługuje uczestnikom prawo
odwołania do Komitetu Głównego w ciągu 7 dni od daty publicznego ogłoszenia
wyników na stronie internetowej.
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11) Komitet Główny może z własnej inicjatywy w uzasadnionych przypadkach
zweryfikować decyzję Komitetu Okręgowego.
12) Komitet Okręgowy prowadzi dokumentację z eliminacji okręgowych, na którą składają
się:
a. lista członków Komisji Okręgowej;
b. protokół z eliminacji okręgowych;
c. arkusze odpowiedzi uczestników.
13) Komitety Okręgowe przekazują do Komitetu Głównego protokoły z eliminacji
okręgowych oraz arkusze odpowiedzi wszystkich uczestników z okręgu,
14) Komitet Główny przechowuje przez okres trwania Olimpiady listy członków
poszczególnych Komisji Okręgowych oraz protokoły z eliminacji okręgowych.
15) W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może anulować pytania lub
powtórzyć przebieg Eliminacji Okręgowych

I. Eliminacje Centralne

1. eliminacje centralne przeprowadza Komitet Główny Olimpiady,
2. do III etapu

zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 30 uczestników łącznie

ze wszystkich Okręgów (ostateczna decyzja w kompetencjach Komitetu Głównego).
3. eliminacje III etapu odbędą się w dniach 28-29 marca 2015r.
4. Część pisemna: analiza i interpretacja wiersza (y) lub rozumienia czytanego tekstu
(60 minut)
5. Część artystyczna: Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog
literacki, collage tekstów). Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza,
łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem,
recytacja).Czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

6. przypadki, zakłócenia spokoju przebiegu eliminacji oraz nieprzestrzegania zasady
samodzielności są podstawą dyskwalifikacji zawodnika przez

Komitet Główny

Olimpiady.
7. decyzje o przyznaniu tytułu laureata lub finalisty Olimpiady podejmuje Komitet
Główny. Decyzja Komitetu Głównego jest ostateczna,
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8. lista laureatów i finalistów Olimpiady z podaniem nazwisk opiekunów naukowych i
nazwą szkoły publikowana jest na stronie internetowej Olimpiady, pod adresem
www.eprzedsiebiorczosc.eu w terminie 3 dni roboczych od zakończenia eliminacji,
9. Komitet Główny gromadzi przez czas trwania danej edycji Olimpiady dokumentację
związaną z organizacją Olimpiady, w szczególności: protokoły z eliminacji
centralnych;
10. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może anulować pytania lub
powtórzyć przebieg Eliminacji Centralnych
11. Uczestnicy Eliminacji Centralnych ponoszą koszty związane z noclegami,
wyżywieniem w wysokości - 150 złotych brutto/ osoba.
12. Opiekunowie pokrywają koszty administracyjne

(nocleg, wyżywienie, Gala

Finałowa) w wysokości 500 złotych brutto/osoba (w pokoju dwuosobowym), lub 650
złotych brutto/osoba (w pokoju jednoosobowym na prośbę opiekuna). W przypadku
nie korzystania z noclegu przez opiekuna wnosi On wyłącznie opłatę związaną z
udziałem w Gali Finałowej w wysokości 150 złotych brutto/osoba.
13. Po zapoznaniu się z wynikami eliminacji okręgowych w przypadku zakwalifikowania
się uczniów Państwa Szkoły prosimy o przesłania w terminie 7 dniu wypełnionego
formularza.

III.
1. W skład Komitetu Głównego Olimpiady Słowa wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji,
kultury mowy, literatury, reżyserii.
2. Komitet Główny Olimpiady dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
a) Część pisemna:


analiza i interpretacja wiersza (y) lub rozumienia czytanego tekstu,



za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 2 punkty – max. 20 pkt.



Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.



przypadki, zakłócenia spokoju przebiegu eliminacji oraz nieprzestrzegania zasady
samodzielności są podstawą dyskwalifikacji zawodnika przez
Olimpiady.

b) Część artystyczna:
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Komitet Główny



dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości
wykonawczych uczestnika);



interpretacja utworów;



kultura słowa;



ogólny wyraz artystyczny.



celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów
scenografii i innych) wspomagających interpretację;



kompozycję sceniczną występu.



opracowanie dramaturgiczne;



opracowanie reżyserskie;



wykonanie zadań aktorskich;



inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.



Za część artystyczną uczestnik otrzymuje od 0 do 40 punktów.

3. Podstawą do sformułowania werdyktu jest ocena prac pisemnych uczestników oraz
wysłuchanie przez każdego członka Komitetu Głównego - wszystkich uczestników
przeglądu. Laureaci Olimpiady zostają wyłonieni na podstawie sumy punktów za część
artystyczną oraz część pisemną.
4. trzech uczestników eliminacji centralnych, którzy uzyskali najwyższą łączną ilość
punktów otrzymuje tytuł laureata Olimpiady, pozostali uczestnicy tytuł finalisty
Olimpiady.
5. Lista laureatów i finalistów Olimpiady z podaniem nazwisk opiekunów naukowych i
nazwą szkoły publikowana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia, pod adresem
www.eprzedsiebiorczosc.eu w terminie 3 dni roboczych od zakończenia eliminacji/
6. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Komitetu Głównego.
7. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu
Głównego.
8. Decyzja Komitetu Głównego jest ostateczna.
9. Komitet Główny ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
10. Komitet Główny gromadzi przez czas trwania danej edycji Olimpiady dokumentację
związaną z organizacją Olimpiady, w szczególności: protokoły z eliminacji centralnych.
IV.

7

1. Uczestnicy

otrzymają

organizatorów.
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dyplomy

i

upominki

ufundowane

przez sponsorów

i

