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REGULAMIN KONKURSU
Celami konkursu są:
a) popularyzacja języka kaszubskiego wśród dzieci i młodzieży,
b) rozbudzenie zainteresowania literaturą kaszubską, zwłaszcza twórczością Jana Drzeżdżona i
innych pisarzy kaszubskich,
c) uczenie poprawnej wymowy i zasad gramatyki, poprzez pisanie własnych tekstów w języku
kaszubskim,
d) aktywizacja nauczycieli, instytucja kulturalnych i oświatowych, środowisk lokalnych, organizacji
oraz stowarzyszeń działających na terenie Ziemi Puckiej,
e) promocja twórczości literackiej dzieci i młodzieży
Organizatorami konkursu są: Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku oraz Starostwo
Powiatowe w Pucku
I. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs przygotowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 – 18 lat. Uczestnicy będą oceniani
w czterech kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas 1 - 3 szkoły podstawowej
b uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej
c) uczniowie klas 7 - 8 szkoły podstawowej
d) kategoria „mistrzowska”- laureaci poprzednich edycji konkursu ze starszych kategorii wiekowych
oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
Kategoria „mistrzowska”- organizatorzy konkursu proszą o zgłaszanie do tej kategorii recytatorów,
którzy w poprzednich latach zdobywali 1 miejsca w konkursach recytatorskich w starszych
kategoriach wiekowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorzy mają prawo
zweryfikować listę uczestników.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory, które powstały w języku kaszubskim:
- wiersz lub prozę (całość lub fragment). Utwory nie mogą być tłumaczeniami z innych języków!
- własny utwór napisany w języku kaszubskim (wiersz lub proza)
3. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 6 minut!
4. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów.
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5. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wykonywał w poprzednich edycjach konkursu.
Dobór tekstów powinien być dopasowany do wieku uczestnika. Teksy nie powinny zawierać
wulgaryzmów i wyrażeń niestosownych.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny.
7. Każdy z uczestników zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia i podpisania karty
zgłoszeniowej, oświadczenia- zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznaniem się z
regulaminem
konkursu,
informacją
dotycząca
przetwarzania
danych
osobowych.
W przypadku niepełnoletniości uczestnika, kartę zgłoszeniową i oświadczenie- wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
8. Szkoła podstawowa może zgłosić w każdej kategorii wiekowej 3 uczestników. Szkoły
ponadpodstawowe mogą zgłosić 4 uczestników. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość
zgłoszenia większej liczby uczestników. O zamiarze takim należy poinformować pracownika Muzeum
Ziemi Puckiej kontaktując się z nim pod adresem email: edukacja@muzeumpuck.pl
II. Ocena uczestników
1. Uczestników będzie oceniała trzyosobowa Komisja, która będzie uwzględniała następujące kryteria:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworów
- poprawność gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna własnych tekstów
- kultura słowa
Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie podlegają
i odwołaniu.
Wszelkie kwestie nie zapisane w regulaminie rozsądzać będzie Komisja.

weryfikacji,

zaskarżeniu

III. Nagrody
1. Laureaci konkursu za zajęcie I, II, III miejsca i za wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej z
wyjątkiem kategorii „mistrzowskiej” otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W kategorii
„mistrzowskiej” nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Każdy z uczestników oraz opiekunów
otrzyma pamiątkową przypinkę za udział w konkursie, ponadto wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają drobne upominki.
Uczestnik, który zaprezentuje najlepszy utwór własny zostanie wyróżniony nagrodą imienia Jana
Drzeżdżona.
Przewidziana jest również nagroda dla najlepszej szkoły.
Komisja sędziowska wybierze najlepsze utwory własne, które zostaną opublikowane w dodatku
literackim „Stegna” do miesięcznika „Pomerania”.
IV. Zgłoszenia
Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
1.Wypełnioną kartę zgłoszeniową uczestnika zawierającą podstawowe informacje o recytatorze (imię i
nazwisko, reprezentowana szkoła, klasa), informacje o repertuarze (tytuły i autorzy prezentowanych
utworów), oświadczenie- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wg wzoru
określonego przez Organizatora,
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2. Organizatorzy proszą o przesłanie utworów własnych razem ze zgłoszeniem uczestnika
Wypełnioną kartę zgłoszeniową uczestnika oraz oświadczenie- wyrażenie zgodny na przetwarzanie
danych osobowych należy dostarczyć do 30 listopada 2021 r. do siedziby muzeum lub przesłać kopie
cyfrowe (skany lub fotografie) na adres e-mail: edukacja@muzeumpuck.pl
W przypadku niepełnoletniości uczestnika, kartę zgłoszeniową i oświadczenie podpisuje rodzic
lub opiekun prawny.
Adres siedziby muzeum:
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy
Stary Rynek 28
84 - 100 Puck
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo drukowania utworów własnych uczestników bez ich
wynagrodzenia.
2.Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie dojeżdżają do miejsca przeprowadzenia konkursu na
własny koszt.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rejestrację konkursu przy pomocy środków audiowizualnych.
Tego typu rejestracja ma na celu m.in. archiwizację muzealną konkursu.
5.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu
konkursu.
6.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu
konkursu w mediach.
7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu bez podania
przyczyny.
8. Załączniki:
1) karta zgłoszeniowa uczestnika
2) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
3) oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Organizator nie dopuszcza zmian we wzorach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.
Informacji dotyczących konkursu udziela Kamila Tucholska email: edukacja@muzeumpuck.pl.

Konkurs odbędzie się 7 grudnia 2021 roku o godzinie 9:00
w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu
ul. Pomorska 30
81-198 Kosakowo
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Medialny patronat:
Miesięcznik Społeczno- Kulturalny Pomerania

RADIO KASZËBË

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Pucku

Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

Konkurs będzie zrealizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
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