
Regulamin  
XXXIX Konkursu 

 „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską”  
im. Antoniego Górskiego 

 
Celem konkursu jest poznanie i popularyzacja literatury, tradycji i dziedzictwa regionalnego 
Kociewia, a w szczególności  pielęgnowanie gwary kociewskiej – mowy naszych Lólków. 
Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także 
pogłębia wrażliwość na piękno literatury kociewskiej. 
 
I. Zasady uczestnictwa 

1. Recytator przygotowuje się do prezentacji w gwarze kociewskiej: 
- kategoria recytacji - prozę i poezję, w całości lub fragmentach, 
- kategoria śpiew – piosenkę lub przyśpiewkę oraz wiersz lub prozę, w całości lub 

fragmentach. 
2. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min. 
3. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstów. 
4. Recytator nie może prezentować utworów, które prezentował w poprzednich konkursach. 
Wysoko cenione są  własne poszukiwania repertuarowe. 

 
II. Uczestnicy występują w następujących kategoriach: 

1. Uczniowie kl. I – III - recytacja 
2. Uczniowie kl. IV – VI -  recytacja 
3. Uczniowie kl. VII – VIII - recytacja 
4. Uczniowie kl. I – III - śpiew 
5. Uczniowie kl. IV – VI - śpiew 
6. Uczniowie kl. VII – VIII - śpiew  

 
III. Konkurs przebiega w kilkustopniowej eliminacji: 

1. Eliminacje w szkołach i placówkach do dnia 30.03.2022 r. 
2. Eliminacje rejonowe 27.04.2022 r. 
3. Eliminacje finałowe laureaci przeglądów rejonu Nowe, Smętowo Graniczne, Świecie, 

Pelplin, Starogard Gdański. 
4. Karty zgłoszenia laureatów poszczególnych rejonów wraz z protokołem należy przesłać 

do 04.05.2022 r. 
 

FINAŁ konkursu odbędzie się w dniu 11.05.2022 r., o godz. 10:00 w sali widowiskowej 
Starogardzkiego Centrum Kultury,  Al. Jana Pawła II nr 3, w Starogardzie Gdańskim. 

 
IV. Każda placówka organizująca eliminacje może zgłosić do udziału w spotkaniach 

rejonowych po trzech uczestników z każdej kategorii wiekowej.  
Komisje eliminacji rejonowych zgłaszają po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej do 
eliminacji finałowych. 

   
V. Kryteria oceny:  

1. Poprawność gwary kociewskiej. 
2. Interpretacja utworów. 
3. Kultura słowa. 
4. Dobór repertuaru. 
5. Umiejętności  wokalne. 
6. Ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 



 
VI. Akredytacja dla uczestników spotkania finałowego wynosi 20,00 zł. 

Akredytacja płatna do dnia 06.05.2022 r. przelewem na konto SCK, w tytule: „Konkurs 
Gwara Kociewska” oraz imię i nazwisko.  
nr konta Bank Spółdzielczy 94 8340 0001 2002 0004 2736 0001  

 

VII. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku uczestnika 
konkursu przez organizatora konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele 
związane z promocją konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to 
publikacje, Internet, telewizja. 

 
Podczas konkursu obowiązywać będą rygory sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące w kraju. 
Forma  konkursu może ulec zmianie, w zależności od sytuacji panującej w związku z Covid-19. 
 

 


