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ZAPRASZAMY 

na XXIV Edycję Konkursu Powiatowego 

 

pt. ŚLĄSKIE GODKI 

 

z cyklu  

Chcę znać swoje dziedzictwo- Żory 2018 
 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje  

Prezydent Miasta Żory   

 

konkurs odbędzie się 16 marca 2018 roku. (tj. piątek) godz. 9.00 

w MOK Żory, ul. Dolne Przedmieście 1  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 
 

Zapraszamy do kolejnego spotkania z językiem śląskim. Konkurs ma na celu przybliżenie 

wszystkim uczniom kultury, tradycji, zwyczajów, mentalności Ślązaków, a przede wszystkim 

języka, którym posługują się mieszkańcy naszego regionu. Ma również za zadanie pokazanie 

bogactwa języka śląskiego, a ponadto ma obudzić poczucie dumy ze swej Małej Ojczyzny. 

 

1. Organizator 

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach  

Zespół Szkolno Przedszkolny  nr 8 w Żorach 

 

2. Współorganizator 

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach 

Urząd Miasta Żory  

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne 

 

3. Warunki regulaminowe – prezentacja scenki, dialogu lub monologu  

Uczestnicy konkursu podzieleni będą na dwie grupy wiekowe: 

 klasy I - III 

 klasy IV - VII 

Repertuar konkursu obejmuje:  

 monolog 

 dialog  

 scenka rodzajowa o dowolnej tematyce  

 Łączny czas prezentacji: 

 od 5. do 7 min. 

 

Szkoła przygotowuje maksymalnie dwa występy w dowolnej kategorii.  
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4. Kryteria oceny: 

Organizatorzy konkursu powołują jury, które dokona oceny prezentacji utworów.  

W ocenie prezentacji jury będzie brało pod uwagę: 

 pamięciowe opanowanie tekstu 

 dobór repertuaru do możliwości percepcyjnych recytatora 

 umiejętność posługiwania się gwarą  

 interpretację utworu: dykcja, emisja głosu, tempo recytacji 

 ogólny wyraz artystyczny 

 przekroczenie limitu czasu wyklucza uczestnika z konkursu. 

 

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.  

Przygotowując dzieci do udziału w konkursie gwary zachęcamy do korzystania z książek z tekstami 

gwarowymi wydanymi przez Centrum Edukacji Regionalne pt. Jak tu u nas piyknie oraz 

Zachować mowę naszych ojców.  
 

5. Sprawy organizacyjne: 

Termin i miejsce konkursu:  

16.03.2018r. (piątek) godzina 9.00  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1 

 

Karty zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 6.03.2018r. do godziny 12.00 

na adres jadwiga_tabor@op.pl z dopiskiem 

 

ŚLĄSKIE GODKI (załącznik nr 1) 

 

6. Szczegółowych informacji udzielają: 

 Biuro - Centrum Edukacji Regionalnej  

tel. 32 43 41 193 

 Jadwiga Tabor: jadwiga_tabor@op.pl 

tel. kontaktowy -  607 036 779 

 Leokadia Buchman  

tel. kontaktowy -  667 632 170 

 

7. Postanowienia końcowe: 

Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza posiadanie przez szkołę zgody na publikację zdjęć 

uczestników konkursu  oraz przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu. 

 

Uwaga: 

Koordynator w dniach 7 - 8 marca skontaktuje się telefonicznie z opiekunami uczestników w celu 

ostatecznego potwierdzenia udziału w konkursie.  

W przypadku braku takiego kontaktu prosimy opiekuna o kontakt telefoniczny lub mailowy.  

mailto:jadwigatabor@muzeum.zory.pl

