REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO W GWARZE CIESZYŃSKIEJ
„PO NASZYMU - PO CIESZYŃSKU”
1. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
2. Cele konkursu:
•

pielęgnowanie i popularyzowanie gwary cieszyńskiej,

•

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,

3. Warunki uczestnictwa:
•

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

•

Konkurs ma charakter indywidualny,

•

Rodzic/opiekun prawny lub szkoła/przedszkole zgłasza udział dziecka w konkursie
przez wypełnienie kart zgłoszenia (załącznik nr 1,2); termin zgłoszenia udziału
w konkursie upływa z dniem 30 listopada 2021 r.,

•

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Organizatora w dniu 13 grudnia 2021 r. od godz.
10.00.

•

Wyniki konkursu zostaną przesłane uczestnikom drogą mailową na adres podany
w karcie zgłoszeniowej.

KOMPLETNE ZGŁOSZENIE należy przesłać Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie
30 listopada 2021 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Kryteria oceny:
•

poprawność wymowy gwarowej,

•

dobór tekstu (wartości artystyczne utworów, dostosowanie tekstów do możliwości
wykonawczych uczestnika),

•

interpretacja utworu (dykcja, emisja, ekspresja),

•

ogólny wyraz artystyczny – ubiór, rekwizyty.

Kategorie w których będą przyznawane miejsca: przedszkolaki, klasy I-IV, Klasy V-VIII,
Oceny dokona jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.

5. Postanowienia końcowe
Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora. Nagrody zostaną
przekazane laureatom w siedzibie organizatora po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru .

6. 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.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego ostatecznej
interpretacji.

Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: gok@goleszow.com.pl, tel. 33 479 05 21, kom.
573 444 553
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie są dostępni w godz. 8.00 – 16.00.

