REGULAMIN
III Powiatowego Konkursu Gwary Śląskiej dla Uczniów Szkół
Ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjalistów
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„My godomy - godej tyż”
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Kędzierzynie-Koźlu
oraz
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu.
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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 w dwóch terminach:



uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 15 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół nr1 przy
ul. Skarbowej 2, Kędzierzyn-Koźle;
uczniowie gimnazjów: 21 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego, ul.
Piramowicza 36, Kędzierzyn-Koźle.

3.Uczestnicy Konkursy:
Konkurs adresowany jest do:
uczniów szkół gimnazjalnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i powiatów ościennych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Z każdej szkoły ponadgimnazjalnej dopuszcza się zgłoszenie do 10 uczestników. Nauczyciel-opiekun
zgłasza reprezentację i decyduje o jej składzie. Ilość uczestników w drużynie nie ma wpływu na zwiększenie
szans w punktacji szkół.
Z każdego gimnazjum dopuszcza się zgłoszenie do 5 uczestników. Nauczyciel-opiekun zgłasza reprezentację
i decyduje o jej składzie. Ilość uczestników w drużynie nie ma wpływu na zwiększenie szans w punktacji
szkół.
4. Przebieg konkursu dla gimnazjalistów:
Konkurs przeprowadzony będzie w formie teleturnieju, w którym grupy będą rywalizować
w trzech konkurencjach :
1. Quiz – sprawdzający wiedzę ogólną, dotyczącą gwary śląskiej oraz bogactwo językowe.
2. Scenka z życia codziennego (do 5 minut)- odegranie scenki, przygotowanej wcześniej przez uczestników,
pokazującą tradycję, zwyczaj lub obyczaj śląski
3. Wic – każdy uczestnik powinien przygotować dwa dowcipy w gwarze śląskiej. Uczestnicy będą je
prezentować w dniu konkursu. Pierwszy, będzie prezentowany w konkursie, drugi (rezerwowy) do
ewentualnej dogrywki.
5. Przebieg konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna będzie przeprowadzona w formie testu, w którym sprawdzana będzie znajomość
podstawowych słów i zwrotów w gwarze śląskiej. Do części ustnej zakwalifikuje się najwyżej 10 uczestników
ze wszystkich szkół.
W części ustnej uczniowie będą rywalizować w trzech konkurencjach:
 quiz - sprawdzający wiedzę ogólną dotyczącą gwary śląskiej i jej bogactwo językowe,
 interpretacja tekstu w gwarze śląskiej przygotowanego przez organizatorów,
 przedstawienie elementów tradycji śląskiej wybranych przez organizatorów.
6. Co i jak będzie oceniane:
 poprawność gwary śląskiej,
 znajomość tradycji i zwyczajów śląskich,
 ogólny wyraz artystyczny,
 bogactwo językowe,
 kreatywność.
Zwycięża szkoła, której uczniowie zdobędą największą sumaryczną liczbę punktów. W przypadku
pojedynczych reprezentantów jury stosuje przelicznik proporcjonalny.
Prowadzona będzie także punktacja indywidualna wszystkich zawodników.
6. Nagrody
Najlepsze drużyny (kategoria grupowa) które zajmą miejsce I, II lub III, otrzymają dyplomy dla szkół.
Uczestnicy, którzy zajmą miejsce I, II lub III (kategoria indywidualna) oprócz dyplomów otrzymają cenne
nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
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:



formularz zgłoszeniowy, sygnowany przez szkołę uczestników;
w przypadku indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich: zgodę rodzica bądź opiekuna
prawnego na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych (do pobrania w
załączniku).

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną bądź tradycyjną najpóźniej:

szkoły ponadgimnazjalne: do dnia 2 lutego 2018 r. na poniżej podany adres:
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
albo zs1@zs1.edu.pl
albo teresamlynarek@wp.pl
Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 ponadgimnazjalne
Pytania i wątpliwości wyjaśniają: mgr Wioletta Smaga i mgr Teresa Młynarek tel.
605197220.

gimnazjaliści: do dnia 2 lutego 2018 r. na poniżej podany adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, ul. Piramowicza 36 47-200 KędzierzynKoźle, Tel. 77 482 33 05, Fax. 77 482 34 74
Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 2 gimnazja
e-mail: lo1kozle@gmail.com
Pytania i wątpliwości wyjaśniają:
mgr Aneta Knura- Zawada, mgr Dominika Wahl

