REGULAMIN
V Powiatowego Konkursu Gwary Śląskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
ponadpodstawowych i podstawowych
Organizator:
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu

Patronat:
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
1. Cele konkursu:
•
•
•
•

Promocja gwary śląskiej,
Popularyzacja śląskiego dziedzictwa kulturowego,
Pogłębianie wiedzy na temat śląskich tradycji i obyczajów,
Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

2. Termin Konkursu:
Konkurs odbędzie się online 16 listopada 2020 r. w godzinach 10.45 – 11.30
3.Uczestnicy Konkursu:
Konkurs adresowany jest do:
- uczniów szkół podstawowych powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego i powiatów ościennych
- uczniów i tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
4. Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Część pisemna będzie przeprowadzona online w formie internetowego quizu ( link dla wszystkich
uczestników będzie umieszczony na stronie szkoły), w którym sprawdzana będzie znajomość podstawowych
słów i zwrotów w gwarze śląskiej.
W części ustnej należy przygotować filmik (ok. 3 minut), w którym uczestnik może zaprezentować wic,
piosenkę, wierszyk lub opowiadanie w gwarze śląskiej. Filmik należy zamieścić na YouTube i przesłać link
organizatorom do dnia 16 listopada 2020r.
5. Co i jak będzie oceniane:
• poprawność gwary śląskiej,
• znajomość tradycji i zwyczajów śląskich,
• bogactwo językowe,
• kreatywność.
Zwycięża szkoła, której uczniowie zdobędą największą sumaryczną liczbę punktów. W
przypadku pojedynczych reprezentantów jury stosuje przelicznik proporcjonalny.
Prowadzona będzie punktacja indywidualna wszystkich zawodników.

6. Nagrody
Uczestnicy, którzy zajmą miejsce I, II lub III (kategoria indywidualna) oprócz dyplomów otrzymają
nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia podziału nagród, ich wysokości i przyznania wyróżnień
oraz określenia terminów przyznania nagród.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników (zdjęć i filmów z konkursu)
na stronach internetowych oraz szkolnych publikacjach drukowanych. Przystąpienie do konkursu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację.

7. Uczestnicy konkursu winni przysłać na adres organizatora:
•
•

Zgłoszenie imienne uczestników
Zgody rodziców lub pełnoletnich uczestników, na przetwarzanie danych osobowych i
publikację wizerunku

Do dnia 9 listopada na poniżej podany adres:
Zespół Szkół nr1 im. Powstańców Śląskich, ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
albo zs1@zs1.edu.pl
albo teresamlynarek@wp.pl
Pytania i wątpliwości wyjaśniają:
mgr Wioletta Smaga
tel. 691 335 677
mgr Teresa Młynarek
tel. 605 197 220

