Regulamin Otwartego Konkursu Gwary Kociewskiej
1.

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.

2.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Kociewia.

3.

Organizator powołuje jury konkursu spośród uznanych regionalistów i osób
merytorycznie przygotowanych do oceny gwary kociewskiej.

4.

Celem konkursu jest poznawanie oraz popularyzacja literatury, tradycji i dziedzictwa
regionalnego Kociewia, a w szczególności pielęgnowanie gwary kociewskiej. Konkurs
stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także pogłębia
znajomość i wrażliwość na literaturę kociewską.

5.

Termin konkursu: 20 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00.

6.

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, ul Kościuszki 2A

Zasady uczestnictwa:
7.

Recytator przygotowuje utwór (proza, poezja, gadka), którego prezentacja nie
przekracza 5 minut.

8.

Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstów.

9.

W konkursie nie przewiduje się występów grupowych.

10.

Kolejność uczestnictwa w konkursie ustalana będzie na podstawie zgłoszeń oraz
odpowiednich grup wiekowych rozpoczynając od najmłodszej.

11.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie Formularza Zgłoszenia uczestnika
konkursu w terminie do 13 kwietnia 2012 roku do Miejskiego Ośrodka Kultury, 83-130
Pelplin, ul. Kościuszki 2A, tel./fax 58 5361452, e-mail: mok@pelplin.pl

12.

W przypadku zgłoszenia bardzo dużej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie
prawo do kontaktu z placówkami i ustalenia mniejszej ilości uczestników konkursu.

13.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w następujących kategoriach:
1) Kategoria I: uczniowie klas 0 – I kl. szkoły podstawowej
2) Kategoria II: uczniowie klas II – III szkoły podstawowej
3) Kategoria III: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
4) Kategoria IV: uczniowie gimnazjów
5) Kategoria V: szkół ponadgimnazjalnych
6) Kategoria VI: osoby dorosłe

14.

Jury dokona oceny uwzględniając następujące kryteria:
1) poprawność gwary kociewskiej

2) interpretacja utworów,
3) dobór repertuaru do wieku recytatora,
4) ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
15.

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii przyznane będą nagrody
rzeczowe oraz dyplomy. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

16.

Podczas trwania konkursu zaplanowano poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

17.

Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą mailową mok@pelplin.pl lub
telefonicznie 58 536-14-52.

18.

Formularz zgłoszenia w załączeniu lub do pobrania na stronie internetowej
www.mok.pelplin.pl

Serdecznie zapraszamy!

FORMULARZE DOSTARCZONE PO TERMINIE, NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

