Regulamin konkursu pt: Po Naszamu. Po Warnijsku.
V regionalny konkurs prezentacji gwary warmińskiej.
1.

Organizator konkursu.
Powiat Olsztyński
Stowarzyszenie „Dom Warmiński”
Komitet organizacyjny w składzie: Łukasz Ruch, Mariola Grzegorczyk, Ewa Romanowska

2.

Cele konkursu.
- Poznawanie gwary warmińskiej
- Ratowanie zanikającego dialektu oraz zaprezentowanie go młodzieży.
- Promowanie gwary jako niematerialne dziedzictwo kulturowe
- Poznanie kultury i historii Warmii przez naukę gwary
- Rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu
- Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych
- Promowanie i rozwijanie talentu dzieci i młodzieży

3.

Kategorie konkursu.
Ocenianie wykonawców odbędzie się w trzech kategoriach:
- Kat. I uczniowie klas 3-5 szkoły podstawowej
- Kat. II uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej
- Kat. III uczniowie szkół ponadpodstwowowych

4.

Regulamin konkursu.

- Konkurs polega na prezentacji tekstu w gwarze warmińskiej, czas prezentacji do 5 minut.
- Oceniany będzie: dobór tekstu, opanowanie tekstu oraz rozumienie prezentowanej gwary, poprawna
wymowa gwary warmińskiej, ogólny wyraz artystyczny (dodatkowym atutem będzie prezentacja tekstu
w stroju regionalnym)
- Uczestnicy oceniani będą przez jury, powołane przez organizatora, w trzech kategoriach (patrz p.3.)
- Konkurs odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 roku (sobota) w Starostwie Powiatowym w
Olsztynie
- Konkurs poprzedzony zostanie warsztatami gwary warmińskiej w dniach 12 i 26 października, oraz
16 listopada 2019 roku (w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5), na pierwszych
warsztatach uczestnicy przychodzą z wybranymi przez siebie tekstami, będzie również możliwość
zmiany tekstu. Na warsztatach będą mogli między innymi skonsultować wybrany tekst oraz
przygotować prezentację.
- Dla uczestników przewidziane są nagrody.
– Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestników do organizatora
do dnia 12 listopada 2019 roku (mailowo na adres gwarawarminska@wp.pl lub telefonicznie na numer
666048224– Łukasz Ruch)

WARSZTATY GWARY WARMIŃSKIEJ prowadzone przez p. Łukasza Ruch – popularyzatora
gwary warmińskiej
- 12 października 2019 - przegląd i analiza przygotowanych tekstów - ćwiczenia i nauka gwary (część 1),
pomoc w dostosowaniu tekstu na konkurs, możliwość konsultacji wybranego tekstu.
(zgłoszenia udziału w warsztatach do 11 października 2019 roku)
Godz. 9.00 - 11.00 uczniowie szkół podstawowych
Godz. 11.00 - 13.00 uczniowie szkół ponad podstawowych
- 26 października 2019 – ćwiczenia i nauka gwary (część 2), konsultacja wybranych tekstów, pomoc we
właściwej prezentacji tekstu.
Godz. 9.00 - 11.00 uczniowie szkół podstawowych
Godz. 11.00 - 13.00 uczniowie szkół ponad podstawowych
- 16 listopada 2019 - ćwiczenia i nauka gwary (część 3), konsultacja wybranych tekstów, pomoc we
właściwej prezentacji tekstu.
Godz. 9.00 - 11.00 uczniowie szkół podstawowych
Godz. 11.00 - 13.00 uczniowie szkół ponad podstawowych
Tego dnia odbędą się również warsztaty prezentacji gwary na scenie z Panią Jagodą Orzołek.
Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy, jednak bardzo przydatny. Można wziąć udział w jednych
lub trzech warsztatach. Uczestnik może przyjechać z nauczycielem, a w razie niedyspozycji nauczyciela
z rodzicem.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczniów na warsztaty
Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmiany terminu i/lub godziny. W razie dokonania
zmiany osoby zainteresowane/zgłoszone zostaną poinformowane.
W przypadku małej ilości uczestników ze szkół ponadpodstawowych warsztaty dla młodszej grupy
mogą być przedłużone.
Za zgodę na udział w konkursie i użyczenie wizerunku w celach promocyjnych konkursu
odpowiada opiekun ucznia (zgodę posiada opiekun).

Osoby do kontaktu:
Łukasz Ruch: 666048224
Mariola Grzegorczyk: 505798043
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres w wersji elektronicznej: gwarawarminska@wp.pl

Konkurs jest finansowany ze środków Powiatu Olsztyńskiego

Zgłoszenie do Regionalnego Konkursu Gwary Warmińskiej
„Po Naszamu. Po Warnijsku.”
Nazwa i adres
szkoły,
kontakt

Imiona i nazwiska Uczestnicy:
uczestników
konkursu:
23.11.2019
Imię i nazwisko
opiekuna, nr
telefonu, e-mail
Zgłoszenie do
udziału
w warsztatach
(proszę wpisać
uczestników i podać
daty warsztatów w
których będą
uczestniczyć)

Uczestnicy, data : 12.10.19, 26.10.19, 16.11.19

Prosimy wypełnić zgłoszenie i w wersji elektronicznej przesłać na maila:
Można również podać w treści mala.
gwarawarminska@wp.pl

