
Regulamin konkursu na 

 

MÓWCĘ GDYŃSKIGO 
Organizowany w ramach projektu "Młodzi z pomysłem" 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I OPIS KONKURSU 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 

„Na Mówcę Gdyńskiego”,  zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni, zwana dalej Organizatorem. 

3.  Konkurs jest organizowany na terenie miasta Gdyni. 

4. Konkurs polega na wygłoszeniu przez uczestnika motywacyjnej mowy dla swoich rówieśników. 

 

§2 

CELE KONKURSU 

1. Wzbudzanie w młodych ludziach postawy aktywnej i zachęcenie ich do działań 

społecznych. 

2. Podkreślenie wartości wyrażania własnej opinii. 

 

§3 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i odbywać     

będzie się w dwóch odrębnych kategoriach – gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do  przesłania  wypełnionej karty zgłoszeń (załącznik nr 2) do dnia 

20 kwietnia 2017.r. (niepełnoletni z podpisem rodzica lub opiekuna).  

3. Z jednej szkoły może wystartować maksymalnie dwóch uczestników. 

4. Jeśli w danej szkole będzie więcej niż dwóch chętnych, szkoła ma obowiązek przeprowadzić 

pierwszy etap konkursu na terenie swojej szkoły, w którym uczestnik musi przygotować wypowiedź 

trwającą od 5 do 10 minut,  o tematyce Edukacja. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Uczestnicy zgłaszają uczestnictwo w konkursie bezpośrednio do nauczyciela odpowiedzialnego 

za konkurs w danej placówce. 

 



§3 

PRZEBIEG KONKURSU 

1.Główny etap konkursu odbędzie się w maju. Dokładnym termin uczestnicy zostanie przekazany 

uczestnikom do dnia 1.05.2017 

2.Konkurs odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym przy alei Zwycięstwa 

96/98 w Gdyni. 

3.Tematem wypowiedzi uczestników jest  Motywacja innych do działań społecznych. 

4.Wypowiedź uczestnika będzie musiała trwać od 5 do 10 minut.  

 

§4 

KRYTERIA OCENIANIA 

1. Podczas wypowiedzi każdy uczestnik będzie oceniany wobec następujących kryteriów: 

a. spójność z tematem,  

b. płynność wypowiedzi, 

c. bogactwo słownictwa (brak powtórzeń),  

d. styl - oryginalność wypowiedzi, 

e. charyzma sceniczna (komunikacja z widownią), 

f. prosty, trafiający do odbiorców język, 

g. poprawne gramatycznie zdania, 

h. intonacja i dykcja,  

i. kultura wypowiedzi. 

 

2.  Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury, w którego składzie zasiądą organizatorzy Konkursu, 

przedstawiciele partnerów i sponsorów projektu.  

 

§5 

NAGRODY 

1. W każdej kategorii (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) zostaną przyznane 3 miejsca oraz 2 

wyróżnienia wskazane przez Jury na etapie miejskim Konkursu. 

 


