
Informacje szczegółowe o konkursie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Organizator w celu zminimalizowania
ryzyka zaprasza do wzięcia udziału 

w
KONKURSIE „Festiwal Mowy Lasowiackiej” ONLINE (łonlajn)

Tematem konkursu jest twórczość zaprezentowana gwarą lasowiacką – typową dla mieszkańców
terenów leżących m.in. w granicach dzisiejszego powiatu kolbuszowskiego.

CELE KONKURSU
Krzewienie zamiłowania do kultury i tradycji regionu
Przypomnienie, ożywienie mowy Lasowiaków
Popularyzacja gwary lasowiackiej

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.  Repertuar  uczestnika  stanowi  jeden  dowolny  tekst  wygłoszony  lub  zaśpiewany  w  gwarze
lasowiackiej.
2. Czas prezentacji do 15 min.
3. Tematyka tekstu dowolna.
4. Prezentacja indywidualna lub grupowa.
5. Organizatorzy nie wymagają stroju lasowiackiego. 
6. Uczestnicy przesyłają link do umieszczonej w internecie prezentacji
7.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  publikację  nagrodzonych  prezentacji  konkursowych  na  stronie
www.sok.cmolas.org oraz na fanpage SOK Cmolas na FB .

KRYTERIA OCENY
1.  Jury  konkursu  oceniać  będzie  prezentacje  indywidualne  oraz  zespołowe  uczestników
w następujących kategoriach wiekowych: 
- dzieci kl. 0-III szkół podstawowych 
- dzieci kl. IV-VI szkół podstawowych 
- młodzież kl. VII,VIII 
- młodzież szkół średnich 
- dorośli 
2. Ocenie podlegać będą: dykcja, interpretacja tekstu, cechy typowe dla gwary lasowiackiej, ogólny
wyraz artystyczny;

NAGRODY
1. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Kartę zgłoszenia do konkursu wraz z linkiem do nagranej i umieszczonej w internecie prezentacji
należy przesłać organizatorowi do 13 listopada 2020 r. na adres: e-mail:  sok.cmolas@o2.pl
2.  Wyniki  Konkursu oraz  prezentacje  laureatów  konkursu lub  linki  do  prezentacji  zostaną
zamieszczone na stronie internetowej: sok.cmolas.org oraz fanpage SOK Cmolas na FB w dniu 20
listopada 2020 r. o godz.16.00
3. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną o terminach i sposobie wręczenia nagród Organizatorzy
powiadomią Uczestników e-mailowo.

 

mailto:sok.cmolas@o2.pl
http://www.sok.cmolas.org/


KARTA ZGŁOSZENIA „Festiwal Mowy Lasowiackiej” ONLINE (łonlajn)

1. Imię i nazwisko/nazwa zespołu........................................................................................

2. Telefon.............................................................................................................................

3. Miejscowość.....................................................................................................................

4. Forma prezentacji.............................................................................................................

5. Tytuł prezentowanego utworu .........................................................................................

6. Czas prezentacji...............................................................................................................

7. Kategoria wiekowa...........................................................................................................

8. Link do prezentacji proszę przesłać w emailu.

⸋Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  w/w  danych  osobowych  dla  potrzeb  organizacyjnych  Konkursu

Samorządowego  Ośrodka Kultury w Cmolasie (Rozporządzenie 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),  więcej  informacji  na  stronie
sok.cmolas.org*

⸋Wyrażam zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku mojego/  mojego dziecka  w Konkursie.  Niniejsza  zgoda

dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku Uczestnika, zamieszczenie imienia i nazwiska, kategorii
oraz jego prezentacji konkursowej na stronie internetowej www.sok.cmolas.org, portalu społecznościowym
FB Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie oraz w prasie. 

                                                                                                                                      
* zgodę/tak  proszę zaznaczyć X

…………………………………
 data i podpis uczestnika

w przypadku osób nieletnich rodzica/opiekuna prawnego **

** można przesłać skan Karty Zgłoszenia lub wypełnioną Kartę sfotografować i przesłać


