
  
 

 

Regulamin 
 

Organizator: 

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie. 

 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja gwary regionu raciborskiego w celu podniesienia jej rangi w środowisku lokalnym. 

2. Przypomnienie i kultywowanie tradycji i zwyczajów przygranicznego regionu raciborskiego. 

3. Stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej. 

4. Zorganizowanie prezentacji gwary regionu raciborskiego. 

 

Uczestnicy: 

Dopuszcza się występy solowe, duety oraz grupy widowiskowe do 5 osób. 

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych: 

- przedszkola, 

- klasy I – III SP, 

- klasy IV – VI SP, 

- gimnazja, 

- dorośli. 

Przedszkole, Szkoła, Świetlica może delegować dowolną liczbę uczestników.   

 

Repertuar: 

Tekst śląski - własny lub zapożyczony (innego autora) charakterystyczny i typowy dla gwary 

używanej przez autochtonicznych mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy 

Krzyżanowice. Preferowane będą tematy związane z lokalnymi tradycjami, zwyczajami, 

obrzędowością i lokalną historią gminy, a także nawiązujące do wydarzeń związanych z życiem 

rodzinnym. 

 

Forma prezentacji indywidualnych: 

1. Poezja, proza. 

2. Czas prezentacji – do 3 minut. 

 

 

XI GMINNY KONKURS  

GWARY ŚLĄSKIEJ 

 



Kryteria oceny: 

1. Poprawność gwary śląskiej. 

2. Oryginalność tematu lub teksu – zgodny z celami i wymaganiami regulaminowego repertuaru. 

3. Ogólny wyraz artystyczny (wymowa, dykcja, obycie sceniczne, strój regionalny – śląski). 

 

Przebieg konkursu: 

1. Zgłoszenia uczestników w GZOKSiT w Krzyżanowicach będą przyjmowane do 2 marca 2018  r. 

2. Konkurs finałowy odbędzie się w sali Centrum Kultury w Tworkowie 15 marca 2018 r.  

3. Koncert galowy laureatów planowany jest na  maj/czerwiec 2016 rok w Tworkowie. 

  

Nagrody:  

1. Komisja konkursowa przyznaje laureatom wyróżnienia specjalne oraz wyróżnienia. 

2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w Przeglądzie podczas przesłuchań konkursowych. 

3. Laureaci otrzymują dyplom wyróżnienia oraz nagrodę rzeczową podczas Koncertu Laureatów. 

 

Uwagi organizatora: 

1. Organizator zapewnia nagłośnienie.  

2. Kolejność występów ustala Organizator. 

3. Harmonogram przesłuchań uczestników Przeglądu będzie do wglądu w biurze GZOKSiT  

w Tworkowie oraz na terenie szkół, przedszkoli i świetlic z terenu gminy, których zgłoszenia 

dotyczą. 

4. W związku z koniecznością skontaktowania się z laureatami Przeglądu Organizator prosi  

o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia w szczególności wpisanie numeru telefonu do uczestnika 

Przeglądu lub jego opiekuna. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu w przypadku braków  

w wypełnionej karcie zgłoszenia. 

6. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

Tworków, 23 stycznia 2018 rok 


