REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU GWARY ŚLĄSKIEJ
DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
I Cele konkursu:
• rozwijanie zainteresowań gwarą śląską
•

doskonalenie umiejętności recytatorskich

•

rozwijanie potrzeby uczestnictwa w kulturze

•

kształtowanie poczucia własnej tożsamości

II Organizacja konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie w trzech grupach wiekowych: kl. I-III, IV-VI
oraz VII –VIII.
2.Konkurs przewiduje wyłącznie występy indywidualne, nie dopuszcza się prezentacji
grupowych.
3.Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie jednego utworu (anegdoty, humoreski,
baśni lub innego tekstu) w gwarze śląskiej. Dopuszcza się wykorzystanie własnych tekstów.
4.Czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 5 minut.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nagranie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu
i dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie) zgodnie ze zgłoszonym repertuarem oraz przesłanie
drogą elektroniczną prezentacji.
4. Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach domowych, bez udziału osób
trzecich. Rejestracja powinna być wykonana telefonem komórkowym w pozycji pionowej,
z odległości 2-3m - powinna być ujęta cała postać recytatora. Plik nie powinien być
montowany i udoskonalany po nagraniu. Czas nagrania musi spełniać wymogi czasowe
zgodnie z regulaminem (max. 5 minut). Prezentację należy przesłać na adres:
sp46klasa3b@gmail.com lub za pośrednictwem komunikatora WhatsApp: 692 312 994 wraz
z opisem: imię i nazwisko Uczestnika, klasa, autor i tytuł prezentowanego utworu.
5. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora.
6. Przesłuchania nagranych materiałów odbędą się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 46
w Bytomiu tylko z udziałem Jury i bez publiczności.
7. Oceny dokonywane będą według następujących kryteriów:
•

dobór repertuaru

•

umiejętność posługiwania się gwarą

•

kultura żywego słowa

•

ogólny wyraz artystyczny

8. Nagranie należy przesłać Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do
16 czerwca 2020 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 23 czerwca 2020.
9. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora. Nagrody
zostaną przekazane laureatom w siedzibie organizatora po wcześniejszym ustaleniu
terminu odbioru.
10. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków
niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie pracy konkursowej Uczestnik akceptuje treść
Regulaminu oraz wyraża zgodę na nieodpłatną publikację: imienia, nazwiska, klasy, szkoły,
wizerunku utrwalonego w postaci nagrania, na stronie internetowej szkoły, na profilu na Facebook’u,
oraz tablicach ściennych w siedzibie Organizatora konkursu, dyplomach.

Organizatorzy:
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Barbara Tworeszczuk

