
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO W GWARZE CIESZYŃSKIEJ 

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Goleszów i Starosty Powiatu Cieszyńskiego  

 

1. Organizatorzy: 

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów 

2. Cele konkursu: 

·    pielęgnowanie i popularyzowanie gwary cieszyńskiej, 

·   ocalenie od zapomnienia mowy naszych dziadów 

·   kształtowanie poczucia własnej tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej 

·    przybliżenie dzieciom twórczości lokalnych twórców 

·    rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji, 

·    dbałość o piękną i wyraźną wymowę, 

·    dbałość o kulturę słowa, 

3.  Termin i miejsce: 

Data: 04.12.2019 r. 

Miejsce: GOK Goleszów, ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów 

Przesłuchania uczestników rozpoczną się o godz. 10.00. 

4. Warunki uczestnictwa: 

·    konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i klas 1 – VIII szkół podstawowych, 

·    uczestnicy zgłaszają swój udział przez wypełnienie kart zgłoszenia (załącznik nr 1); termin 

zgłoszenia udziału w konkursie upływa z dniem 22 listopada 2019 r. 

·    każdy uczestnik powinien przygotować recytację dowolnego tekstu w gwarze 

cieszyńskiej(wiersz, fragment prozy, tekst gawędziarski), 

·    czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut, 

·    prezentacja przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

Przedszkolaki, I – IV, V – VIII, 

5. Kryteria oceny: 

·    poprawność wymowy gwarowej, 

·    dobór tekstu (wartości artystyczne utworów, dostosowanie tekstów do możliwości 

wykonawczych uczestnika), 

·    interpretacja utworu (dykcja, emisja, ekspresja), 

·    ogólny wyraz artystyczny. 

Oceny dokona jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna. 



 

 

6. Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia, dyplomy 

 

7.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia  

w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego 

wydarzenia (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których 

dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak 

uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie 

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, 

klasy i szkoły do której uczęszcza, w zakresie publicznej promocji i  prawozdawczości 

konkursu. 

3.Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, 

 ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji 

wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych ( Stronie www, FB, 

lokalnej prasie – Panoramie Goleszowskiej.) 

5.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć  

i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział  

w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


