Polskie Towarzystwo
Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział w Legnicy
Legnica, dnia 5 listopada 2020r.
Wyniki eliminacyjne
XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych
W imieniu organizatorów XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci
i Młodzieży Szkół Podstawowych pragnę poinformować że do finału, zostali zakwalifikowani
następujący uczniowie:
1. Barcz Janina – zachodniopomorskie – 9,4 pkt.
2. Oliwia Beztroska – opolskie – 9,8 pkt.
3. Bujny Alicja – podkarpackie – 9,6 pkt.
4. Chatłas Jagoda – zachodniopomorskie – 8,4 pkt.
5. Gołębiowska Martyna – dolnośląskie – 8,2 pkt.
6. Grochowska Natalia – mazowieckie – 8,2 pkt.
7. Jaskólski Kajetan – lubuskie – 8,8 pkt.
8. Kaczmarek Emilia – łódzkie – 8,2 pkt.
9. Kamysz Mikołaj – pomorskie – 9,4 pkt.
10. Kępska Michalina – podkarpackie – 8,0 pkt
11. Kołodziejska Zofia – dolnośląskie – 9,0 pkt.
12. Kołota Oliwia – podkarpackie – 9,8 pkt.
13. Pesta Marta – kujawsko-pomorskie – 8,6 pkt.
14. Pieniążek Nikola – podkarpackie – 9,8 pkt.
15. Zdebska Kamila – zachodniopomorskie – 9,4 pkt.
Do Konkursu zgłosiło się 23 uczestników, a jury po przesłuchaniu i obejrzeniu
pięciominutowych wystąpień postanowiło zakwalifikować do finału ogólnopolskiego wyżej
wymienionych 15 finalistów z dziewięciu województw.
Prosimy finalistów o przygotowanie nagrania siedmiominutowego wystąpienia i przesłanie
linku do filmiku na adres pcit-legnica@o2.pl do 18 listopada 2020r.
W piątek 20 listopada 8-osobowe jury obejrzy wystąpienia finalistów nagrane w formie
filmików. Po dyskusji wspólnej wybiorą 5 – 6 laureatów, z którymi na żywo połączą się 21 listopada
w godz. 10.00 – 11.30. O sposobie łączenia poinformujemy do 13 listopada 2020r (czekamy na zgodę
korzystania z miejskiej platformy edukacyjnej). Prosimy się nie martwić z każdym z uczestników
umówimy się indywidualnie na próbne łączenie. Próby łączenia zorganizujemy z każdą z wyżej
wymienionych osób, natomiast oficjalne łączenie 21 listopada będzie odbywać się z udziałem
wybranych przez jury laureatów. W łączeniu tym laureaci na żywo zaprezentują swoje
siedmiominutowe wystąpienia oraz przystąpią do 3-minutowej improwizacji. Jeżeli tekst
siedmiominutowy jest autorstwa uczestnika to prosimy również wypełnić oświadczenie.
Oczywiście taka forma Konkursu będzie możliwa pod warunkiem, że nie będzie większych
obostrzeń związanych z pandemią i będziemy mogli zorganizować przyjazd jurorów do Legnicy.
W innym przypadku wyłonimy laureatów na podstawie dwóch nagranych wystąpień.
Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do finału otrzymają dyplomy, nagrody książkowe, a laureaci
główne nagrody rzeczowe.
Z turystycznym pozdrowieniem
Bogusława Grabka – Prezes ZO PTTK w Legnicy
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