
Śląskie Rozprawianie
III Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej w Prudniku 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz specjalnych



Organizator: 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Prudniku




I. CEL KONKURSU:

1. Odkrycie, zaprezentowanie i upowszechnienie twórczości artystycznej w gwarze 
    śląskiej dzieci i młodzieży,
2. Propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalanie i  
    rozpowszechnianie, popularyzowanie znajomości gwary śląskiej, jej bogactwa 
    i wartości,
3. Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zwyczajów, tradycji, wierzeń najbliższego 
    otoczenia, regionu,
4. Gromadzenie miejscowych  opowieści, legend, podań, gawęd, zwyczajów                               
    i obrzędów związanych tematycznie z życiem środowiska bliskiego uczniowi,
5. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji  i popularyzację 
    dorobku poprzednich pokoleń.


II. USTALENIA REGULAMINOWE i TERMINARZ:

I etap – szkolny – według uznania,

II etap – powiatowy – 12 marca 2017 r. godz. 9:00  w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, ul. Prężyńska 3-5-7.
   
 

W eliminacjach szkolnych i finale powiatowym uczestnicy prezentują się w kategorii występów indywidualnych lub zespołowych.





III. WYMAGANIA KONKURSOWE:

Uczestnik (zespół) przystępujący do konkursu przygotowuje gawędę związaną tematycznie z życiem środowiska, życiem codziennym, zwyczajami, wierzeniami, obrzędami, zabobonami, miejscowymi legendami, podaniami.

Czas prezentacji występów – do 10 minut.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej pod adresem organizatora w terminie do 9.02.2018  (załącznik nr 1).
Teksty muszą być wygłoszone w gwarze śląskiej.

Ocenie Jury podlegać będą:

-	dobór repertuaru, jego oryginalność, ze szczególnym premiowaniem własnego  
           autorstwa tekstu,
-	interpretacja tekstu,
-	wyraz artystyczny.


Prezentacje mogą być urozmaicone przyśpiewkami, muzyką instrumentalną, regionalnym strojem itp.


IV. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia udziału w konkursie można przekazać osobiście, pocztą elektroniczną:
m.weigt68@gmail.com

lub wysłać pocztą na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku 
ul. Podgórna 5
48-200 Prudnik

Termin zgłoszenia:  do 9 lutego 2018

W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko uczestnika lub członków zespołu, klasę, tytuł prezentacji, autora - załączniki nr 1, a także zgodę na udostępnienie danych osobowych (załącznik nr 2).


Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie tekstu monologu w celu stworzenia zbioru prezentowanych monologów z edycji konkursu.


Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku - osoba do kontaktu: Małgorzata Weigt, tel. 77 436 29 95 (szkoła), tel. kom. 721 010 191, e-mail: m.weigt68@gmail.com lub na stronie internetowej CKZiU w Prudniku: http://www.ckziu.prudnik.pl/.  


ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgłoszenie udziału
w III Powiatowym Konkursie Gwary Śląskiej
„Śląskie Rozprawianie” w Prudniku
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,                  ponadgimnazjalnych oraz specjalnych

12 marca 2018 r.

Szkoła: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika lub członków zespołu …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Opiekun………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Klasa ………………………………………………………………………………………….

Tytuł prezentacji ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Autor prezentacji (tekstu) …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Adres szkoły, osoba odpowiedzialna, telefon kontaktowy, e-mail …………………

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………....

Podpis opiekuna


……………………………………………………………
ZAŁĄCZNIK NR 2*


Wyrażam zgodę na udział w III Powiatowym Konkursie Gwary Śląskiej „Śląskie Rozprawianie” w Prudniku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz specjalnych, przetwarzanie dla potrzeb konkursowych danych osobowych mojego dziecka, ewentualną publikację wraz z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora oraz umieszczenie na stronach internetowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zdjęć
z przebiegu konkursu, w którym dziecko będzie uczestniczyło:



…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)


(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).



…………………………………          …………………………………………………….…

 (miejscowość, data)                                 (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka)



* dla uczestników niepełnoletnich















ZAŁĄCZNIK NR 3*


Wyrażam zgodę na udział w III Powiatowym Konkursie Gwary Śląskiej „Śląskie Rozprawianie” w Prudniku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz specjalnych, przetwarzanie dla potrzeb konkursowych moich danych osobowych, ewentualną publikację wraz z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora oraz umieszczenie na stronach internetowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zdjęć z przebiegu konkursu, w którym będę uczestniczył:


…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)


(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).



…………………………………          …………………………………………………….…

 (miejscowość, data)                                 (czytelny podpis uczestnika)



* dla uczestników pełnoletnich

