
                           
 

 
  XXVII EDYCJA 

 
    4-6 grudnia 2019r. 

III  Liceum  Ogólnokształcące     

im. Cypriana Kamila Norwida 

          w Rzeszowie 
 

        www.3lo.rzeszow.pl
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Hymn 

Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej 

 
 
Cóż to jest piękno?  
Szukamy, pytamy, błądzimy 
I krzycząc po ulicach świata 
Odpowiedzi wciąż nie słyszymy.  
Patrząc, ślepi, gdzieś za widnokrąg 
Wołamy, że wszystko ułuda 
Jeden starzec z siwą brodą 
Cicho szepce, nikt go nie słucha: 
Bo nie jest światło by pod korcem stało  
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych 
Bo piękno na to jest by zachwycało  
Praca – by się zmartwychwstało. 

 

 

 

 

 

 

muz. Sylwester Wilk, sł. Grzegorz Krupa, 

ref. na podstawie fragmentu poematu „Promethidion” Cypriana Kamila Norwida



 

 

KONKURSY SKIEROWANE SĄ DO UCZNIÓW 

VIII KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 

 
 Regulamin konkursu literackiego 
 

• Konkurs  obejmuje  prace  poetyckie  i  prozatorskie o dowolnej tematyce,  które  nie  były  dotąd               

publikowane i nagradzane. 

• Do konkursu prozy autor może zgłosić jeden utwór (do trzech stron tekstu), zaś w konkursie poezji dwa 

wiersze. 

• Każdy utwór powinien być opatrzony kryptonimem. W załączonej kopercie, oznaczonej tym samym 

kryptonimem, należy zamieścić wypełnioną kartę zgłoszeń (druk do pobrania w sekretariacie szkoły    

lub na stronie internetowej www.3lo.rzeszow.pl) 

• Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikacji  nadesłanych  utworów  na stronie internetowej 

III Liceum Ogólnokształcącego.   

• Prace oceniane będą w dwóch odrębnych kategoriach: poezji i prozy. 

• Nagrody: 

I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł 

• Prace w maszynopisie w 3 egzemplarzach należy dostarczyć do 12 listopada 2019r.  

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu  nastąpi 4  grudnia 2019r. o godz. 10: 40  

w auli III LO podczas uroczystego  otwarcia XXVII edycji RDKS.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu.  

  • Lista laureatów (kryptonimy) będzie dostępna 2 grudnia 2019r. na stronie internetowej III Liceum 

Ogólnokształcącego. 

 

 

  Regulamin konkursu fotograficznego 
 

•  Konkurs obejmuje trzy zdjęcia kolorowe lub czarno-białe na temat: „Żywioły” wyłącznie  

w formacie 20 x 30.  

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:  

I – przesłanie zdjęć, weryfikacja, ocena i wybór najlepszych. 
II – zaproszenie autorów sześciu wybranych przez jury prac na etap w plenerze w różnych miejscach 

Rzeszowa. Wyłonienie trzech laureatów i prac wyróżnionych.  

Uczestnicy II etapu dysponują własnym aparatem fotograficznym. 
Przewidywany czas II etapu: ostatni tydzień listopada. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 18 listopada 2019r. na adres III LO. Prosimy o przesyłanie 

prac wraz z kartą zgłoszeń (do pobrania na stronie szkoły www.3lo.rzeszow.pl) 
Organizatorzy zastrzegają prawo do publikacji nadesłanych zdjęć w prasie i wydaniu książkowym. 

• Nagrody :  

 I miejsce – 200zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł  

• Ogłoszenie wyników nastąpi 4  grudnia 2019r. o godz.10:40   w auli III LO podczas uroczystego  

otwarcia XXVII edycji RDKS.  

• Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w III LO w Rzeszowie.

http://www.3lo.rzeszow.pl/
http://www.3lo.rzeszow.pl/


 

 

Regulamin konkursu tanecznego 
 

• Konkurs odbędzie się 6 grudnia 2019r. o godz. 10:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie     

(ul. Osmeckiego 51) w sali widowiskowej. Należy przybyć do godziny 10:00, możliwość próby      

od 8:30 – 10:15. 

• Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 28 listopada 2019r. na adres III LO (karta zgłoszeń             

do pobrania w sekretariacie III LO lub na stronie www.3lo.rzeszow.pl).  

• Wykonawcy prezentują jeden układ taneczny - autorską, samodzielnie opracowaną choreografię. 

Mogą wystąpić soliści i duety. 

• Cele prezentacji: 

o rozwijanie zainteresowań i poszukiwań tanecznych. 

o wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tańca. 

o integracja tanecznego środowiska młodzieży. 

• Kategorie taneczne: 

o taniec nowoczesny: hip-hop, popping, street dance, break dance, disco dance itd.. Czas trwania: do 3 min. 

o współczesne formy tańca: taniec współczesny, modern, jazz, lyrical. Czas trwania: do 5 min.  

o inne propozycje taneczne: klasyka, taniec orientalny, estradowy, towarzyski. Czas trwania: do 5 min. 

• Wymagany jest dobrej jakości podkład muzyczny na płytach CD (dwie podpisane płyty – tytuł choreografii 

i wykonawca). 

• Kryteria oceny: 

o Jury oceniać będzie dobór repertuaru i muzyki, pomysł, opracowanie choreograficzne, technikę 

wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. 

• Zgłoszenie (do pobrania w sekretariacie szkoły  lub na stronie www.3lo.rzeszow.pl) powinno zawierać 

następujące informacje:  

o imię i nazwisko wykonawcy, tytuł i czas trwania układu  tanecznego, muzyka, kategoria taneczna.  

• Prosimy o podanie informacji czy wykonawca tańczy w Zespole Tanecznym - TAK/ NIE. Jeśli tak,        

to podać nazwę zespołu i miejsce działania.  

• Za I, II i III miejsce przewidziane są nagrody pieniężne. 

• Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po występach konkursowych 6 grudnia 2019r.  

 

 

Regulamin konkursu „Monodram” 
 

•    Konkurs odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godz. 10: 40 w auli III LO. 

•    Udział w konkursie należy potwierdzić za pomocą karty zgłoszeń (druk do pobrania w sekretariacie 

       szkoły lub na stronie internetowej www.3lo.rzeszow.pl ) do 28 listopada 2019r.  

•     Czas prezentacji do 15 minut. 

•     Warunki sceniczne zapewniane przez organizatorów: 

o nagłośnienie: wzmacniacz, odtwarzacz CD 

o widownia do 100 osób 

•     Nagrody:   I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150zł, III miejsce – 100 zł 

•     Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po występach konkursowych 5 grudnia 2019r. 

 

UWAGA!!! 
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU „MONODRAM” ZAPRASZAMY NA  

WARSZTATY TEATRALNE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 8 PAŹDZIERNIKA 2019r. (wtorek)  

W MDK RZESZÓW  
UL. PIŁSUDSKIEGO 25 w godz. 12:00–14:00. 

Zajęcia poprowadzi Pani Monika Adamiec – pedagog, reżyser teatralny, aktorka, pieśniarka. Tematyka spotkania: 

dobór repertuaru, środki wyrazu scenicznego, scenografia, wykorzystanie przestrzeni, elementy dykcji. 

 

 

http://www.3lo.rzeszow.pl/


 

 

 

 

Regulamin konkursu muzycznego 
 

• Konkurs odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 10: 40 w auli III LO. 

• Prezentacje obejmują utwory z polskim lub obcojęzycznym tekstem ( preferowane będą piosenki autorskie).  

• Konkurs przeznaczony jest dla solistów wykonujących jeden utwór z podkładem muzycznym lub własnym   

akompaniamentem (gitara akustyczna, keyboard).  

• Udział w konkursie należy potwierdzić za pomocą karty zgłoszeń (druk do pobrania w sekretariacie 

szkoły lub na stronie internetowej www.3lo.rzeszow.pl) do 27 listopada 2019r 

• Do zgłoszenia należy dołączyć opisaną imieniem i nazwiskiem płytę CD Audio lub przesłać plik      

muzyczny w  formacie mp3 wraz z informacją o wykonawcy i utworze na adres  organizatorów: 

1rdks3lo@gmail.com.  

• Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy 25, jury dokona wstępnej selekcji utworów do 29listopada 2019r. 

i zakwalifikuje 25 wykonawców, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie.  

• Nagrody:  

o I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150zł, III miejsce – 100 zł 

• Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po występach konkursowych 6 grudnia 2019r. 
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KARTY ZGŁOSZEŃ MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE  

SZKOŁY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ 
 

 
 

www.3lo.rzeszow.pl 
 

 
 
 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO 

INNEGO ROZDZIAŁU NAGRÓD 
 
 
 
 
 

          Biuro Organizacyjne 

 

 

  Sekretariat III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida  

w Rzeszowie ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów 

                              tel. (17) 748 28 70 

                      
             E-mail: 1rdks3lo@gmail.com 

                                                         Nr konta:  

                     39 1020 4391 0000 6002 0144 7267(z dopiskiem RDKS) 
 

 
 

       

 

 

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

 

mgr Katarzyna Delikat 

mgr Grażyna Dzikowska  

mgr Krzysztof Migut 

   

PROJEKT GRAFICZNY LOGO RDKS: 

   

   Bogusław Tomczak

 

 

 

http://www.3lo.rzeszow.pl/
mailto:1rdks3lo@gmail.com


 

 

Organizator:          

 
 

 

 

 
Patroni:                     

   PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 
   MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO                        
 

 

                                  
 

       

 

                 


