
Regulamin XXVII powiatowego konkursu „Ślōnsko godka” 
w ramach projektu „Chcę znać swoje dziedzictwo - Żory 
2021” dla uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha oraz Przewodniczący Rady Miasta Piotr 
Kosztyła

Organizatorzy:

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach
Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach 

Celem konkursu jest przybliżanie i popularyzowanie wśród uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych kultury, tradycji i zwyczajów naszego 
regionu za pomocą śląskiej mowy. Popularyzacja tradycji gawędziarstwa, 
rozwijanie sztuki autoprezentacji oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej.

REGULAMIN

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie

1. Prezentacja różnorodności i bogactwa śląskiej mowy.
2. Prezentacja umiejętności scenicznych. 
3. Prezentacja wiedzy o kulturze śląskiej.

Literatura pomocna dla nauczycieli 

W przygotowaniach młodzieży do udziału w konkursie „Ślōnsko godka” 
zachęcamy do korzystania z publikacji wydanych przez Centrum Edukacji 
Regionalnej w Żorach pt. „Jak tu u nas piykni”, „Zachować mowę naszych 
ojców” i „Ô Ślōnsku po ślōnsku”, czasopismo Bajtel. 
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Warunki uczestnictwa 

1. Uczniowie, szkoła lub rada rodziców nie ponoszą żadnych opłat za 
uczestnictwo w konkursie.
2. Uczestnicy konkursu podzieleni będą na trzy grupy wiekowe:
- klasy I-III
- klasy IV-VIII
- klasy ponadpodstawowe
3. Kategorie: 
- monolog,
- dialog, 
- scenka rodzajowa o dowolnej tematyce.
4. Łączny czas prezentacji: od 5 do 7 min.
5. Finaliści danej placówki mogą występować we wszystkich kategoriach, 
dotyczy to każdej grupy wiekowej. 
6. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników 
zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

Kryteria oceny:

1. Organizatorzy konkursu powołają jury, które oceni konkursowe prezentacje 
utworów. 
2. W ocenie prezentacji jury będzie brało pod uwagę następujące elementy 
występu:
- pamięciowe opanowanie tekstu,
- dobór repertuaru do możliwości percepcyjnych recytatora,
- umiejętność posługiwania się mową śląską, 
- interpretację utworu: dykcja, emisja głosu, tempo recytacji,
- ogólny wyraz artystyczny.
Przekroczenie limitu czasu wyklucza uczestnika z konkursu.
3. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny. 

Forma przeprowadzenia konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. wewnątrzszkolny - jego celem jest wyłonienie finalisty/finalistów, którzy będą 
reprezentować szkołę w drugim etapie,
2. powiatowy - finałowy, w którym zmierzą się finaliści wyłonieni w pierwszym 
etapie.

Ze względu na sytuację związaną z covid-19 przesłuchania uczestników 
konkursu będą miały dwie formy do wyboru:
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a) wyłonieni w wewnątrzszkolnym etapie finaliści wysyłają na adres e-mail 
centrumedukacjiregionalnej@gmail.com nagranie z utworem konkursowym,
b) po wcześniejszym umówieniu się, wyłonieni w wewnątrzszkolnym etapie 
finaliści przyjeżdżają na przesłuchanie do siedziby CER.

Miejsca nagrodzone w konkursie

W konkursie nagradzane są: 
miejsce I i prawo reprezentowania powiatu w konkursie wojewódzkim – 
indywidualny uczestnik, duet lub zespół, który zdobędzie największą liczbę 
punktów. 
miejsce II – indywidualny uczestnik, duet lub zespół, który uzyska drugi wynik 
pod względem ilości zdobytych punktów. 
miejsce III – indywidualny uczestnik, duet lub zespół, który uzyska trzeci wynik 
pod względem ilości zdobytych punktów. 
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez uczestników lub 
zespoły przyznawane będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali 
uczestnicy dyplomy uczestnictwa.

Zgłoszenie do konkursu 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) 
do dnia 24.02.2021 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: 
centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
W tytule e-maila proszę wpisać - „ŚLŌNSKO GODKA”
19 marca termin nadesłania filmów.
W tytule e-maila proszę wpisać - „ŚLŌNSKO GODKA”

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 
Centrum Edukacji Regionalnej https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/ 

Szczegółowych informacji udziela:

Jadwiga Tabor - kierownik Centrum Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193 

e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com
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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.

Załączniki do pobrania na stronie 
https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Załącznik nr 1  do regulaminu  (karta zgłoszenia)
Załącznik nr 2 do regulaminu  (klauzula dotycząca konkursów)

Serdecznie zapraszamy do udziału w powiatowym etapie naszego konkursu.
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