Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz
pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi
artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej.
Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Chmielno, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/ Chmielno i Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, we współpracy z powiatami bytowskim, chojnickim,
człuchowskim,
gdańskim,
kartuskim,
kościerskim
lęborskim,
puckim,
słupskim,
gdyńskim
i wejherowskim.
I Zasady uczestnictwa.
1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, które powstały w języku kaszubskim (nie dotyczy kategorii
przedszkolnej i klasy „0”, dla których przewiduje się jeden utwór) :
- wiersz,
- proza (całość lub fragment).
2. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 6 minut (nie dotyczy kategorii przedszkolnej i
klasy „0”, dla których czas jest o połowę krótszy).
W przypadku przekroczenia czasu recytacji Komisja przerwie prezentację.
3. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów.
4. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wykonywał w poprzednich edycjach oraz w innych
konkursach recytatorskich literatury kaszubskiej. Wysoko oceniane będą próby własnych oryginalnych
poszukiwań repertuarowych, zmierzające do poszerzenia zakresu utworów i
tytułów. Dobór tekstów powinien być dostosowany do wieku uczestnika. Teksty nie powinny zawierać
wulgaryzmów, epitetów o ujemnym nacechowaniu, wyrażeń niestosownych –rubasznych.
5.Repertuar zgłoszony do eliminacji rejonowych (Finału) musi być taki sam, jak w niższych etapach konkursu.
II Uczestnicy konkursu będą oceniani w sześciu kategoriach wiekowych:
1) grupa przedszkolna i klasa „0” (proza lub poezja, czas do 3 min.),
2) uczniowie klas I – III SP,
3) uczniowie klas IV – VI SP,
4) uczniowie klas VII, VIII i klas gimnazjalnych,
5) uczniowie szkół branżowych i ponadpodstawowych
6) dorośli.
III Konkurs przebiega w ramach kilkustopniowych eliminacji:
1) środowiskowe (w szkołach lub placówkach upowszechniania kultury) do 24 kwietnia 2019
2) gminne w terminie do 8 maja 2019r.
3) powiatowe w oparciu o powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki,
słupski, wejherowski oraz miast na prawach powiatu : Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk do dnia 15 maja 2019r.
4) Finał Konkursu odbędzie się w Chmielnie w dniach 01-02 czerwca 2019r.
IV Eliminacje gminne mają na celu wyłonienie reprezentacji do etapu powiatowego.

Organizatorzy eliminacji szkolnych bądź w placówkach upowszechniania kultury mogą zgłosić do eliminacji
gminnych po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.
V Eliminacje powiatowe
Organizatorzy eliminacji gminnych mogą zgłosić do eliminacji powiatowych po 2 recytatorów w każdej
kategorii wiekowej. Zgłoszenia do konkursu w kategorii „Dorośli” mogą się pojawić dopiero na tym etapie, jeśli
nie zaistniały wcześniej na szczeblu gminnym. Nie dopuszcza się jednak bezpośredniego zgłaszania
uczestników konkursu do szczebla rejonowego (muszą oni, w przypadku grupy „dorośli”, przejść najpierw
przez etap powiatowy).
Eliminacje powiatowe odbędą się 16 maja 2019r.
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko - Pomorskiej,
ul. Zamkowa 2a w Wejherowie.
Początek eliminacji: godz. 9.00.
Kolejność prezentacji:






przedszkola, kl. 0-III SP
uczniowie klas IV – VI SP
uczniowie klas VII, VIII i klas gimnazjalnych
uczniowie szkół branżowych i ponadpodstawowych
dorośli.

VI Komisja eliminacji powiatowych typuje do udziału w Finale Konkursu po jednym recytatorze z każdej
kategorii wiekowej. Limit miejsc nie może być przenoszony na inne kategorie. Pierwsze miejsca ex aequo nie
będą uwzględniane.
VII Komisje oceniające uczestników wszystkich szczebli dokonują oceny, uwzględniając następujące
kryteria:
–dobór repertuaru,
–interpretacja utworów,
–kultura słowa,
–ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
VIII Laureaci otrzymują:
a) w eliminacjach środowiskowych – nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów eliminacji,
b) w eliminacjach gminnych – nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów eliminacji,
c) w eliminacjach powiatowych – nagrody i dyplomy przygotowane przez organizatorów eliminacji,
d) w Finale Wojewódzkim Konkursu – nagrody rzeczowe i dyplomy.
IX. Karty uczestnictwa wykonawców zakwalifikowanych do udziału w turnieju powiatowym
należy dostarczyć do 8 maja 2019 r. ( listownie, faksem lub drogą elektroniczną – liczy się data
dostarczenia, a nie stempla pocztowego!) na adres:

Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
ul. 3 Maja 49
84-200 Wejherowo
tel./fax 58-672-45-92
e-mail: pzpow.kultura@op.pl

X Karty uczestnictwa wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Finale Wojewódzkim Konkursu wraz z
kopią protokołu podpisanego przez wszystkich jurorów koordynatorzy eliminacji powiatowych dostarczą do 17
maja 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20 (termin
ten jest ostateczny i nie może być przekroczony – decyduje data dostarczenia, a nie data stempla
pocztowego). Kolejność występowania uczestników zależy od kolejności zgłoszeń. Lista ustalona przez
organizatorów nie podlega negocjacjom.
XI Koszty uczestnictwa w eliminacjach środowiskowych, gminnych i powiatowych recytatorów pokrywają
instytucje delegujące. Organizatorzy Finału Konkursu pokrywają koszty pobytu recytatorów i ich opiekunów
w Chmielnie według zgłoszeń przesłanych w terminie do 7 maja 2019 r. oraz koszty organizacyjne.
XII Organizatorzy dopuszczą do Finału Konkursu jednego laureata z każdej kategorii wiekowej konkursu
gminnego w Chmielnie oraz dodatkowo jednego uczestnika ze Szkoły Podstawowej w Borzestowie.
XIII Członkowie komisji mogą oceniać uczestników tylko jednego szczebla eliminacji. Organizatorzy zalecają,
aby w skład Komisji oceniających w eliminacjach gminach i powiatowych wchodzili Jurorzy z innych gmin i
powiatów, którzy są znawcami tematu, co wykluczy ocenianie swoich uczniów. Jurorzy podpisują deklarację
bezstronności, oraz zachowania przeciwwskazań ze względu na powinowactwo, pokrewieństwo z recytatorem.
XIV Spośród znawców przedmiotu, którzy nie brali udziału w komisjach na szczeblach szkolnych, gminnych i
powiatowych Zarząd oddziału ZKP w Chmielnie powołuje Komisję oceniającą uczestników Finału Konkursu.
Decyzje Komisji są ostateczne.
XV. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatorów poszczególnych jego etapów oraz publikację wizerunku w mediach
społecznościowych organizatorów eliminacji wstępnych oraz finału wojewódzkiego.
XVI. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników przybyłych na eliminacje konkursu ponoszą ich
opiekunowie.

KARTA UCZESTNIKA
48. Konkursu Recytatorskiego
Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”
Wejherowo 2019
Zgłaszam swój udział do konkursu
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..
2. Data urodzenia …………………………………………………………………………..
3. Kategoria wiekowa i klasa ……………………………………………………………..
4. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………...
5. Numer telefonu do rodzica uczestnika ……………………………………………….
6. Instytucja macierzysta (szkoła lub placówka) tel, e-mail, adres:
………………………………………………………………………………………….......
7. Utwory przygotowane na konkurs
Poezja autor ……………………………………………………………………………….
Tytuł ……………………………………………………………………………….
Proza autor ……………………………………………………………………………….
Tytuł ……………………………………………………………………………….
8. Imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora
………………………………………………………………………………………….........
8. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail nauczyciela lub instruktora ..………………
………………….……………………………………………………………………………..

9. Wyrażam zgodę na ewentualną publikację wizerunku mojego (mojego dziecka/ucznia) na
stronie internetowej i fb organizatora 48. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej
„RODNO MOWA” – eliminacje powiatowe.
Wyrażam zgodę na udostępnieniem danych osobowych oraz na ich przetwarzanie przez
organizatorów konkursu.

…………………………………………………
Data i stempel placówki

…………………………………………………
podpis uczestnika lub nauczyciela

OŚWIADCZENIE

Wyrażam

zgodę

na

gromadzenie

i

przetwarzanie

danych

osobowych

moich

/

mojego

dziecka

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
Jestem świadoma/y, że Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie.
Udzielam Powiatowemu Zespołowi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie nieodwołalnego
i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań z moim i/lub mojego dziecka wizerunkiem bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania związanych z udziałem w 48. Konkursie Recytatorskim Literatury
Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za
pośrednictwem dowolnego medium.

.............................................................
(miejscowość i data)

………..…...................... …………………….............................
(podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu
lub jego rodzica/opiekuna prawnego – w przypadku osób niepełnoletnich)

