
Regulamin konkursu gawędziarskiego
„A starka godała…”

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Świerklany 
organizowanego przez Stowarzyszenie „Inicjatywa”

Celem  konkursu  jest  kultywowanie  oraz  popularyzowanie  gwary  oraz  tradycji
śląskich. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół Gminy Świerklany.

§ 1.
Repertuar uczestnika może obejmować:

 gawędy z przekazu ustnego;
 gawędy własnego autorstwa;
 gawędy publikowane.

Tematyka gawęd powinna dotyczyć historii lub przygody związanej ze szkołą.
§ 2.

Gawęda może być tekstem wierszowanym, dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się
drobne wstawki poetyckie,  powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki.  Możliwe jest także
przygrywanie na instrumentach.

§3.
Tekst wygłaszany przez uczestnika musi być wyuczony na pamięć. Nie dopuszcza się 
czytania z kartek. Teksty własnego autorstwa będą wyżej oceniane.

§ 4.
Uczestnicy oceniani są przez 3 osobowe jury.

§ 5.
Wszyscy nagrodzeni otrzymują dyplomy uczestnictwa. Przyznawane są trzy miejsca w trzech
kategoriach  wiekowych:  szkoły  podstawowe klasy I-III,  szkoły  podstawowe klasy  IV-VI,
gimnazjum.
Laureatom pierwszych  miejsc  przyznane  zostaną  nagrody rzeczowe.  Laureaci  pierwszych
miejsc będą proszeni o występ w czasie gali rozdania nagród.

§ 6.
Kryteria oceny:

 wybór tematu;
 autentyczność
 zachowanie ludowego charakteru;
 czystość gwary;
 poprawna dykcja, interpretacja i gest;
 ogólny wyraz artystyczny i strój;

§ 7.
Czas prezentacji powinien mieścić się w przedziale czasowym od 3- 6 minut. 



UWAGA
1.Warunkiem uczestnictwa w „A starka godała…” jest nadesłanie drogą elektroniczną karty
zgłoszenia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  15.03.2014r. 
2.  Laureaci  po  zakończeniu  przesłuchań  zostaną  poinformowani  o  wynikach  konkursu,
otrzymując jednocześnie zaproszenie na koncert laureatów.
3.  Laureaci powinni osobiście odebrać nagrody przyznane przez Komisję oceniającą na gali
rozdania nagród. Na uroczystość rozdania nagród laureaci proszeni są o przybycie w strojach
regionalnych. 
4. Organizator nie wysyła nagród rzeczowych. Nagrody nieodebrane przechodzą na własność
Organizatora.
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