Konkurs Krasomówczy w Języku Angielskim
Public Speaking Competition
REGULAMIN
1. Konkurs odbywa się w ramach działalności międzynarodowego stowarzyszenia The English Speaking Union,
którego zarząd ustala szczegółowe zasady uczestnictwa w międzynarodowym finale oraz tematy wystąpień
w danym roku. Informacje na temat stowarzyszenia i konkursu można uzyskać na stronie
https://www.esu.org/.
2. Konkurs składa się z trzech etapów: regionalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego. Region obejmuje
umownie obszar województwa. Organizatorem regionalnego etapu konkursu krasomówczego jest ośrodek
związany z dowolną placówką edukacyjną w województwie. Powołanie nowego ośrodka regionalnego
zgłaszane jest w polskim oddziale stowarzyszenia do końca stycznia w roku przeprowadzenia konkursu.
Ogólnopolski etap konkursu krasomówczego organizowany jest przez polski oddział stowarzyszenia ESU
z siedzibę w Bydgoszczy (KRS 0000005529). Zgłoszenia uczestników do konkursu ogólnopolskiego przesyłają
organizatorzy regionalnych etapów, z zachowaniem terminu rejestracji na adres esupoland@gmail.com.
3. Konkurs skierowany jest do uczestników w wieku 16 do 20 lat (najstarszy uczestnik ukończy 21 lat w dniu po
zakończeniu konkursu finałowego).
4. Uczestnicy konkursu muszą być posiadaczami paszportów Rzeczpospolitej Polskiej lub zezwolenia na pobyt
stały w RP.
5. Uczestnicy przygotowują i wygłaszają 5-minutowe przemówienie, którego tytuł i treść związane są
z tematem konkursu ogłoszonym w danym roku. Każdy uczestnik zobowiązany jest do opatrzenia wystąpienia
własnym tytułem. Uczestnicy mogą zinterpretować temat w dowolny sposób, ale nie mogą wykorzystywać
tematu konkursu jako tytułu swojego przemówienia.
6. Strażnik czasu daje znak uczestnikowi po upływie 4 minut 30 sekund (zaznacza, że pozostało 30 sekund), po
upływie 5 minut (zaznacza, że czas na przemówienie skończył się) oraz po upływie 5 minut 30 sekund (co
oznacza, że uczestnik natychmiast musi zakończyć przemówienie). Czas przemówienia krótszy niż 4 minuty 30
sekund lub dłuższy niż 5 minut 30 sekund może negatywnie wpłynąć na ocenę jury.
7. Natychmiast po przemówieniu następuje 3-4 minutowa sesja pytań zadawanych przez publiczność lub jury, na
które uczestnik musi po kolei odpowiedzieć.
8. Podczas przemówienia uczestnik nie może używać żadnych pomocy wizualnych, rekwizytów ani mikrofonów.
9. Wystąpienia uczestników oceniane są przez jury wybierane przez zarząd ESU Polska.
10. Członkowie jury oceniają wystąpienia uczestników w odniesieniu do zasad i kryteriów oceniania:
Ekspresja i sposób przekazu – 35 pkt.
Rozumowanie i argumentacja – 35 pkt.
Organizacja wypowiedzi – 15 pkt.
Słuchanie i odpowiedzi – 15 pkt.
Skala oceny przemówień: 90 – 100 pkt. – doskonałe; 80 – 90 pkt. – bardzo dobre; 70 – 80 pkt. – dobre; 60 – 70
– przeciętne; 50 – 60 pkt. – poniżej przeciętnej; 40 – 50 pkt. – słabe.
11. Jury przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. Zdobywca pierwszego miejsca reprezentuje
Polskę podczas międzynarodowego finału, który odbywa się dorocznie w siedzibie The English Speaking Union
w Londynie.
12. W przypadku, gdy zdobywca pierwszego miejsca nie będzie mógł uczestniczyć w finale międzynarodowym
w Londynie, reprezentantem Polski zostanie odpowiednio zdobywca drugiego, a następnie trzeciego miejsca.
13. Uczestnicy mogą ubiegać się o informację zwrotną od jury po ogłoszeniu wyników. Decyzja jury jest
ostateczna.

