
 

 

 

 

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne  

oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach  

 

ZAPRASZAJĄ  
 

DO UDZIAŁU W VII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

NA NAJLEPSZY TEKST NAPISANY W JĘZYKU ŚLĄSKIM 

 

(wiersz, monolog, dialog, scenka rodzajowa, powieść, nowela, opowiadanie, baśń, mit, 

legenda, pamiętniki, oda, hymn, pieśń, elegia, fraszka)  

 

pt. Śląskie bajdurzenie  
 

W konkursie może wziąć udział każdy, kto zna język śląski,  

potrafi w interesujący lub zabawny sposób opisać zasłyszane,  

przeżyte czy wymyślone historie w różnych formach literackich.  
 

 

Do konkursu zapraszamy uczniów, rodziców, dziadków oraz mieszkańców Żor, regionu i całego 

województwa. Konkurs ma na celu przybliżenie kultury, tradycji, zwyczajów, mentalności Ślązaków, 

a przede wszystkim języka, którym posługują się mieszkańcy naszego regionu. Ma również na celu  

pokazanie bogactwa gwary śląskiej, a ponadto ma pobudzić poczucie dumy ze swej Małej Ojczyzny. 

 

Regulamin konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie teksty nigdzie dotąd niepublikowane. 

2. Każdy tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, z dokładnym adresem i numerem 

telefonu autora. 

3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw  

majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.06.90.631)  

4. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża 

ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych 

i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu 

naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.  

5. Szczegółowych informacji udzielają: 

  Biuro - Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach 

  tel. 32 43 41 193 

 Jadwiga Tabor  tel. –  607 036 779 

 Urszula Niechoj tel. – 602 800 271  



 
6. Teksty konkursowe powinny być wysłane w formie elektronicznej w terminie do 8.06.2018 r. 

na adres: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com 

7. Najlepsze teksty zostaną wydane w formie książki.  

8. Każdy uczestnik konkursu, który zostanie wybrany do publikacji, otrzyma 5 egzemplarzy 

autorskich. 

9. Trzy najlepsze teksty konkursowe zostaną dodatkowo wyróżnione nagrodami. 

10. O wynikach konkursu Organizator powiadomi telefonicznie.  

11. Organizator zastrzega sobie bezterminowe prawo do opublikowania wybranych prac również 

w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych 

oraz w Internecie, jako formy promocji autora i tekstu. W związku z publikacją drukowaną lub 

elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.  

12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

13. Regulamin i wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej  

http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/  
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