
Regulamin VIII edycji wojewódzkiego konkursu 

„Bojani po ślōnsku” na śląski tekst dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych

Organizatorzy:

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Celem konkursu jest przybliżanie kultury, tradycji, zwyczajów i mentalności 

Ślązaków, oraz bogactwa mowy śląskiej.

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest bezpłatny.

2. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na grupy wiekowe:

a) dzieci,

b) młodzież,

c) dorośli

3. Kategorie:

a) baśń,

b) dialog,

c) elegia,

d) fraszka,

e) hymn,

f) legenda,



g) mit,

h) monolog,

i) nowela,

j) oda,

k) opowiadanie,

l) pamiętniki

m) pieśń

n) powieść

o) scenka rodzajowa

p) wiersz

4.  W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie teksty nigdzie dotąd 

niepublikowane.

5. Każdy tekst powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, 

z adresem i numerem telefonu autora.

6. Prace konkursowe prosimy wysłać w formie elektronicznej do dnia 

8.06.2021 roku, na adres e-mail: 

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów. Organizator zastrzega 

sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników 

konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w konkursie, jego 

uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo organizatora 

do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez 

dodatkowej zgody i bez honorarium.

8. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie 

uczestnika, że jego praca nie narusza praw osób trzecich, 

mailto:centrumedukacjiregionalnej@gmail.com


w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu 

naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik.

9. Organizator zastrzega sobie bezterminowe prawo do publikowania 

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.

Kryteria oceny:

1. Organizatorzy konkursu powołają jury, które oceni prace konkursowe.

2. W ocenie prac konkursowych jury będzie brało pod uwagę następujące 

elementy:

a) umiejętne wykorzystanie mowy śląskiej

b) oryginalność i pomysłowość

3. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

4. O wynikach konkursu Organizator powiadomi telefonicznie.

Nagrody i wyróżnienia

1. Najlepsze teksty zostaną wydane w formie książki.

2.  Każdy Uczestnik konkursu, którego praca zostanie wybrana do 

publikacji, otrzyma 2 egzemplarze autorskie.

Szczegółowych informacji udziela:

Jadwiga Tabor - Kierownik Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

tel. (32) 43 41 193

e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

mailto:centrumedukacjiregionalnej@gmail.com


Postanowienia końcowe:

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.

2. Regulamin i wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej

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