VII REGIONALNY KÒNKÙRS
DLÔ CZËTIŃCÓW „MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ”

REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
PARTNERZY:
Rada Języka Kaszubskiego, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi
Drëszë”

PRZEBIEG KONKURSU:
PIERWSZY ETAP – ELIMINACJE:
1. Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają do Organizatora plik video z nagraną
prezentacją konkursową. Nagranie video należy przesłać najpóźniej do dnia 30 listopada
2020 r. do godz. 15:00 poprzez platformę WeTransfer.com na adres
dlpm@muzeum.wejherowo.pl lub dostarczyć nagranie na trwałym nośniku osobiście pod
niżej podany adres, lub pocztą tradycyjną, lub kurierem do Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, ul. Zamkowa 2 a, 84-200 Wejherowo. Termin 30 listopada
jest ostateczny i nie może zostać przekroczony – decyduje data dostarczenia, a nie data
stempla pocztowego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzone nośniki
lub pliki uniemożliwiające odtworzenie prezentacji.
Plik z nagraniem należy podpisać imieniem i nazwiskiem recytatora oraz kategorią
wiekową, stosując numerację od 1 do 5 zgodnie z poniższym podziałem:

1. uczniowie ze szkół podstawowych – kl. I-III
2. uczniowie ze szkół podstawowych – kl. IV-VI
3. uczniowie ze szkół podstawowych – kl. VII-VIII
4. uczniowie ze szkół ponadpodstawowych
5. osoby dorosłe.

3. Poza nagraniem każdy uczestnik przesyła na adres: dlpm@muzeum.wejherowo.pl

uzupełnioną Kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik 1, 2, 3, 4 lub 5 do niniejszego
Regulaminu (w zależności od kategorii wiekowej uczestnika) oraz klauzulę informacyjną
stanowiącą załącznik nr 6.
4. Zarówno Kartę zgłoszeniową, jak i klauzulę informacyjną należy uzupełnić, wydrukować,
podpisać, zeskanować i wysłać wraz z nagraniem na adres wskazany w pkt. 3.
5. Na nagraniu wysłanym do Organizatora musi się znaleźć filmik przedstawiający uczestnika
czytającego lekturę odpowiednią dla jego kategorii wiekowej.
LEKTURY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
WIEKOWYCH (wyboru dokonała Danuta Pioch, przewodnicząca Rady Języka

Kaszubskiego):
a) Dla uczniów szkół podstawowych - kl. I-III.
A. i D. Majkòwscë, Werónka nad mòrzã, (kaszubska wersja tekstu), od str. 10 do str. 14,
Nadole 2017

b) Dla uczniów szkół podstawowych - kl. IV-VI
J. Samp, Gduńsk. Basniowô stolëca Kaszub. Opowiadania: Drëszny Krësztof, Szewiec
bez bótów, Panna co klãczi, Słonawô hôwinga, Jéż i mùmôcz, Gduńsk 2016.
c) Dla uczniów szkół podstawowych – kl. VII-VIII
L. Maud Montgomery, Ana z Zelony Grzëpë (tłum. na kasz. M. Bòbkòwskô),
rozdzél I-III, Gduńsk 2017.
d) Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

A. Mickewicz, Pón Tadeùsz, przeł. St. Janke, Pierszô knéga: Domôctwò
e) Dla osób dorosłych.

W Shakespeare, Rómeò i Julia (tłum. na kasz. Ida Czajinô), Gduńsk 2013
Uczniowie kl. I-III mają za zadanie przeczytać i nagrać cały wyznaczony fragment.
Uczniowie kl. IV-VI mają za zadanie przeczytać i nagrać jedno ze wskazanych opowiadań
Jerzego Sampa.
Uczniowie kl. VII-VIII mają za zadanie wybrać i przeczytać dowolny fragment z rozdziałów
I-III książki Ana z Zelony Grzëpë. Nagranie musi trwać co najmniej 10 minut (i nie dłużej niż
12 minut).

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają za zadanie wybrać i przeczytać dowolny
fragment z pierwszej księgi Pana Tadeùsza. Nagranie musi trwać co najmniej 10 minut (i nie
dłużej niż 12 minut).
Uczestnicy dorośli mają za zadanie wybrać i przeczytać dowolny fragment z książki Rómeò i
Julia. Nagranie musi trwać co najmniej 10 minut (i nie dłużej niż 12 minut). Czytając, nie
wymieniamy imion bohaterów umieszczonych przed ich kwestią.
DRUGI ETAP – FINAŁ REGIONALNY
1. Do finału regionalnego zakwalifikuje się od 10 do 20 osób w każdej kategorii wiekowej.
Wyboru finalistów w oparciu o nadesłane nagrania dokona 5-osobowa Komisja.
2. Finał nie będzie przeprowadzany online. Odbędzie się w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Finaliści zostaną poinformowani o jego terminie
mailowo.
3. W trakcie finału każdy z finalistów wylosuje tekst (będą to fragmenty z lektur podanych
powyżej), który potem odczyta komisji.
4. Uczestnicy konkursu finałowego i ich opiekunowie dojeżdżają do miejsca przeprowadzenia
finału na własny koszt.
5. Ze względu na pandemię koronawirusa termin finału zostanie ogłoszony dopiero po
zakończeniu pierwszego etapu.
6. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie podlegają weryfikacji, zaskarżeniu
i odwołaniu.
7. Udział w konkursie jest dobrowolny.

CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej.
2. Rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim.
3. Podnoszenie rangi języka kaszubskiego.
4. Doskonalenie kultury żywego słowa.
5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim.
6. Doskonalenie sztuki interpretacji tekstu.
7. Zacieśnienie współpracy między szkołami, bibliotekami, domami kultury i
stowarzyszeniami promującymi kulturę kaszubską.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają tytuł „Méster Bëlnégò
Czëtaniô” i nagrody rzeczowe.
2. Zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 133,
poz. 883 z późn. zm.) uczestnik konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rejestrację konkursu przy pomocy środków
audiowizualnych na wszystkich etapach. Tego typu rejestracja ma na celu m.in.
archiwizację muzealną konkursu.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z
przebiegu konkursu na wszystkich etapach.
5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z
przebiegu konkursu w mediach.
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania
przyczyny.
Załączniki: wzory kart zgłoszeniowych uczestników w każdej kategorii wiekowej oraz
klauzula informacyjna. Organizator nie dopuszcza zmian we wzorach stanowiących
załączniki do niniejszego regulaminu.
Główny organizator konkursu:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a
tel. 58 736 18 21, fax 58 672 29 56 w. 13
e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl
W sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje i informacji udziela koordynator
konkursu: Dariusz Majkowski (w razie pytań prosimy o kontakt: tel. 609 763 757, mail:
dlpm@muzeum.wejherowo.pl).

