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REGULAMIN   
ELIMINACJI PARAFIALNYCH  

XXII  DIECEZJALNEGO KONKURSU POEZJI MARYJNEJ 2023 r. 
 

  
  

Etap parafialny XXII Konkursu Poezji Maryjnej 

odbędzie się 31 marca  2023 r. o godz. 9:30 

w salkach katechetycznych Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie. 

  

  

1. Prosimy o przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu i wyłonienie do 2 uczestników 

z każdej kategorii do etapu parafialnego.  

  

2. Limit miejsc nie może być przenoszony na inne kategorie. Miejsca ex-aequo nie będą 

uwzględniane.  

 

3. Uczestnicy recytujący w języku polskim będą oceniani w czterech następujących kategoriach 

wiekowych:    

I.  Grupa przedszkolna oraz uczniowie kl. 0-1 szkoły  podstawowej  

II.  Uczniowie szkoły podstawowej kl. 2 -4 

III.  Uczniowie szkoły podstawowej kl. 5-8 

IV.  Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli, którzy    

ukończyli edukację szkolną.  

  

W kategorii I i II łączny czas utworu nie może przekraczać 3 minut, a w kategorii III i IV- nie może 

przekraczać 4 min.   

 

4. Uczestnicy recytujący w języku kaszubskim będą oceniani w czterech następujących 

kategoriach wiekowych:    

I. Grupa przedszkolna oraz uczniowie kl. 0-1 szkoły  

podstawowej  

II. Uczniowie szkoły podstawowej kl. 2 -4 

III. Uczniowie szkoły podstawowej kl. 5-8 

IV. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli, 

którzy ukończyli edukację szkolną.  

  

W kategorii I i II łączny czas utworu nie może przekraczać 3 minut, a w kategorii III i IV- nie może 

przekraczać 4 min.   
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4. Protokół z eliminacji szkolnych - (wraz z liczbą osób biorących udział w konkursie), 

karty zgłoszeń recytatorów półfinalistów oraz formularz nauczyciela (opiekuna 

prawnego) należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 10 marca 2023 r.  

za potwierdzeniem odbioru (uwaga: decyduje data odbioru, nie wysyłki!) na adres:  

 

                                                        Parafia Świętej Trójcy 

pl. św. Jana Pawła II 1  

83-400 Kościerzyna  

Z dopiskiem: “Konkurs Poezji Maryjnej - etap parafialny”  

  

lub przesłać  pocztą mailową: na adres: sanktuarium.biuro@gmail.com - w tym przypadku należy 

dodatkowo potwierdzić telefonicznie wysłanie wiadomości dzwoniąc pod  numer telefonu biura 

parafialnego:  tel. (58) 686 26 50 w godzinach jego pracy:  poniedziałek – sobota od 9:00 do 12:00 

                                                                                        dodatkowo we wtorek i piątek – od 15:00 do 17:00 

 

 

 
 

 
Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynator konkursu,  pani Genowefy Jank                                                              

pod nr telefonu: 606 315 081.  
  

  

    


