
I Wojewódzki Konkurs TED-orator „Opowiem wam  Gdańsku”

Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już poza sobą…
Wisława Szymborska

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator  i  miejsce  konkursu:  XIX  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Mariana  Mokwy    
ul. Pestalozziego 11/13, 80-445 Gdańsk

II. Patronat  Honorowy: Centrum Sztuki  Współczesnej  ŁAŹNIA i  Nadbałtyckie  Centrum Kultury  w
Gdańsku

III. Osoby odpowiedzialne: nauczyciele  z XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdańsku

IV. Termin konkursu: 
etap I do 13 stycznia 2023 r.
etap II - finał  marzec 2023 r. w XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdańsku, ul. Pestalozziego 11/13 

V. Cele konkursu:
1. Rozbudzanie  i  rozwijanie  zainteresowań  historią  miasta  i  jego  mieszkańców wśród  młodzieży

szkolnej 
2. Pogłębianie tożsamości lokalnej i szacunku dla bogactwa i różnorodności kulturowej Gdańska i

gdańszczan.
3. Uwrażliwienie młodzieży na wartości moralne reprezentowane przez wybitnych gdańszczan.
4. Budzenie  wrażliwości  estetycznej:  odkrywania  uroków  Gdańska,  jego   topografii,  piękna

architektury, dzieł sztuki publicznej.
5. Przygotowanie młodego pokolenia do aktywnego i świadomego Uczestnictwa w życiu kulturalnym

metropolii gdańskiej.
6. Kształcenie i  rozwijanie ważnych w nowoczesnym świecie praktycznych umiejętności  uczniów

publicznego przemawiania, argumentowania, prezentowania swojego stanowiska, kształtowania i
wyrażania poglądów, w tym wypowiadania się o wartościach oraz umiejętności nawiązywania
kontaktu ze słuchaczami

7. Doskonalenie  kompetencji  kluczowych  związanych  z  przemawianiem  w  języku  polskim  tj.
logicznego  formułowania  myśli,  posługiwania  się  pięknym językiem w sposób  zrozumiały  i
prosty, wykazania się znajomością gramatyki i słownictwa języka polskiego. 

8. Zainspirowanie  nauczycieli  do  podjęcia  różnorodnych  działań  w  zakresie  pracy  z  uczniem
uzdolnionym.

VI. Przedmiotem konkursu jest przemówienie typu TED na jeden z wybranych tematów:
1. Miejsce – Gdańsk niezwykły, czyli miejsce znane lub dopiero odkrywane.
2. Osoba – zasłużony gdańszczanin, sławny artysta, działacz, a może … mój sąsiad?
3. Obiekt – dawny lub nowoczesny, znany lub dopiero odkrywany budynek, dzieło sztuki, a może…

Inspiracją dla przygotowywanych wystąpień pod względem formy i tematyki mogą być materiały
dostępne na stronach:
a) Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka https://gaps.gda.pl/ 
b) Konferencje TED np. https://www.mojekonferencje.pl/blog/czym-sa-konferencje-ted/
https://relacja.net/O-organizacji-TED-cinfo-pol-43.html

VII. Warunki i przebieg konkursu:
1. W konkursie uczestniczą uczniowie szkół średnich.
2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie do 10 uczniów.
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3. Warunkiem Uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łącznie poniższych wymagań: 
a) prawidłowe wypełnienie i  podpisanie  przez rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia  pełnoletniego

formularza zgłoszeniowego, następnie dostarczenie do XIX LO im. M. Mokwy tego formularza (na
adres konkursTEDorator@gmail.com lub osobiście wersji papierowej) do dnia 30.11.2022 r.

b) przygotowanie przemówienia typu TED i  nagrana go (np.  format MP4).  Plik video musi  być w
nazwie podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu.

c) nagranie przemówienia ucznia należy przesłać emailem na adres konkursTEDorator@gmail.com lub
pocztą (płyta/pendrive zaadresowane z danymi nadawcy na kopercie – uczeń, szkoła), lub złożyć
osobiście  (płyta/pendrive  zaadresowane  z  danymi  nadawcy  na  kopercie  –  uczeń,  szkoła)  w
sekretariacie XIX LO im. M. Mokwy do dnia 13.01.2023 r.
Zgłoszenia oraz prezentacje wysyłane po wskazanych terminach nie zostaną przyjęte.

d) nagrania muszą mieć zarówno dźwięk,  jak i  obraz,  przy czym mówca musi  być widoczny (cała
sylwetka,  plan amerykański  lub plan średni).  Nagrania  powinny być sprawdzone pod względem
jakości dźwięku i obrazu. 

e) w  przypadku  złej  jakości  dźwięku  i  obrazu  lub  niemożliwości  odtworzenia  nagrania  przez
Organizatora z innych przyczyn technicznych wynikających ze sposobu sporządzenia lub utrwalenia
nagrania  na  nośniku,  takie  nagrania  nie  będą  brane  pod  uwagę,  a  zgłoszenie  zostanie
zdyskwalifikowane. 

f) czas prezentacji jest ograniczony od 5 do 8 minut z tolerancją do 30 sekund (poniżej lub powyżej
określonego czasu).  Przekroczenie  czasu wypowiedzi  wpływa na jej  ocenę,  każde 30 sekund to
utrata 1 pkt.

g) w  nagranej  prezentacji  nie  dopuszcza  się  korzystania  z  notatek,  rekwizytów  oraz  kostiumów,
wyklucza  się  włączanie  następujących  form:  wiersz,  piosenka  oraz  wykorzystanie  środków
pozawerbalnych  i  audiowizualnych,  wizualnych  –  poza  wizualnym  przedstawieniem  przez
Uczestnika osoby/miejsca/obiektu będącego przedmiotem prezentacji.

 
4. Etap I konkursu - eliminacje
a) Jury ocenia przesłane prezentacje i kwalifikuje osoby do etapu finałowego.
b) wyniki  etapu I  zostaną ogłoszone dnia  20.02.2023 poprzez przesłanie wiadomości  email  do szkół

wyłonionych finalistów oraz opublikowanie na stronie internetowej XIX LO w zakładce Wojewódzki
konkurs  oratorski  TED-orator.  Opowiem  wam  o  Gdańsku noty  informacyjnej,  lista  finalistów
dostępna  będzie  również  w  sekretariacie.  Do  finału  przechodzi  7  Uczestników  o  najwyższej
punktacji. 

5. Etap II konkursu - finał 
a) finał  odbywa się na żywo w siedzibie Organizatora -   Uczestnicy II  etapu zaprezentują swoje

przemówienia przed widownią (tj. prezentacje z nagrań, bez zmian w treści/tekście wystąpienia)

b) w finale  konkursu  biorą  udział  wyłonieni  podczas  eliminacji  Uczestnicy  wraz  ze  swoimi
opiekunami.

c) podczas konkursu finałowego przemawiający będzie widział licznik czasu, dzięki czemu będzie
mógł kontrolować czas trwania swojej wypowiedzi. 

d) kolejność wystąpień jest losowa (Uczestnicy wylosują numerki)
e) w wystąpieniu nie dopuszcza się korzystania z notatek, rekwizytów oraz kostiumów, wyklucza się

włączanie  w  wystąpienie  następujących  form:  wiersz,  piosenka  oraz  wykorzystanie  środków
pozawerbalnych  i  audiowizualnych,  wizualnych  –  poza  wizualnym  przedstawieniem  przez
Uczestnika osoby/miejsca/obiektu będącego przedmiotem prezentacji. 

6. Zasady pracy Jury: 
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a) przemówienia Uczestników ocenia jury powołane przez Organizatora
b) kryteria oceniania są integralną częścią Regulaminu zob. niżej podpunkt „i”)
c) ustalone  przez  członków Jury  oceny są  jawne,  ostateczne  i  nie  podlegają  weryfikacji.  Obrady

komisji są tajne, werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługują od niego odwołania
d) wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator
e) ocenienie  podlega realizacja  tematu,  warsztat  oratorski,  język i  styl,  w wystąpieniu finałowym

dodatkowo kontakt z publicznością. 
f) dodatkowo każdy z Uczestników finału może otrzymać max. 2 pkt sędziowskie, przyznawane za

wrażenie, jakie mowa wywarła na jurorze. 
g) na  każdym etapie  konkursu,  od  uzyskanej  liczby  punktów odejmuje  się  1  punkt  za  każde  30

sekundowe przekroczenie limitu czasu
h) o kolejności zajętych przez Uczestników miejsc w konkursie decyduje liczba punktów uzyskanych

podczas wystąpienia finałowego oraz punkty sędziowskie.
i) Kryteria oceniania przemówień: 

OGÓLNE: 
a) Zgodność z tematem i wyraźny cel.
b) Kompozycja funkcjonalna i przejrzysta, zrozumiałe ujęcie tematu.

ORATORSKIE
a) Przygotowanie i płynność przemawiania. 
c) Argumentacja i zastosowane środki retoryczne. 
d) Modulacja głosu: głośność, intonacja, pauzy, dykcja. 
e) Mowa ciała: pozycja, ruch, gestykulacja. 
f) Naturalność i swoboda w kontakcie ze słuchaczami, zaangażowanie. 

JĘZYKOWE I STYLISTYCZNE
a) Bogactwo i różnorodność słownictwa oraz struktur językowych.
b) Poprawność językowa.
c) Poprawność stylistyczna. 

VIII. Nagrody: 
1. Wszyscy Uczestnicy etapu II otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie. 
2. Osoba, która zajmie miejsce I  otrzymuje tytuł laureata. Pozostali Uczestnicy finału otrzymują tytuł
finalisty.
3. Osoby, które zajmą miejsca od I do III trzymują nagrody rzeczowe podczas uroczystości finałowej.

IX. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych. 
2. Ostateczną liczbę Uczestników występujących w finale określa Organizator.
3. W  czasie  trwania  konkursu  opiekę  nad  Uczestnikami  sprawują  nauczyciele  lub  ich  prawni

opiekunowie. 

4. Finał konkursu odbędzie się na terenie XIX LO im. M. Mokwy lub w innym miejscu wskazanym
przez Organizatora. Przebieg finału konkursu jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk i/lub jest dokumentowany fotograficznie. 

5. Filmy i  zdjęcia  z  przebiegu finału  konkursu i  wręczania  nagród mogą zostać  umieszczone na
stronie internetowej a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły -  wizerunek Uczestnika
może zostać opublikowany na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego udzielonej w
Formularzu Zgłoszeniowym.

6. Organizator nie zwraca nadesłanych nagrań na pendrive'ach/płyt. 
7. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  i  ich  rodziców/opiekunów  prawnych

zgromadzonych w związku z Uczestnictwem w konkursie na poszczególnych etapach jest XIX LO
im. M. Mokwy.
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8. Przekazanie Formularza Zgłoszenia na konkurs oraz wraz ze stosownym oświadczeniem i
zgodą  prac  konkursowych  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego
Regulaminu.

9. Regulamin Konkursu jest  dostępny w sekretariacie XIX LO im. M. Mokwy. Wszelkie zmiany
Regulaminu będą przedstawiane do wiadomości Uczestników, udostępniane w sekretariacie oraz
na stronie internetowej XIX LO im. M. Mokwy zakładce „Wojewódzki konkurs oratorski TED-
orator. Opowiem wam o Gdańsku”
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