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50. KONKURS RECYTATORSKI 

LITERATURY KASZUBSKIEJ „RÔDNO MÒWA”  

CHMIELNO 2021 

ETAP POWIATU CHOJNICKIEGO 

 
 

Organizatorzy etapu powiatowego są: 

Gmina Brusy 

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/ Brusy 

 

REGULAMIN 
Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru regionu oraz 

pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej 

wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na urodę literatury 

kaszubskiej. 

 

I. Zasady uczestnictwa. 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie dwóch utworów, które w oryginale powstały 

w języku kaszubskim. Dla kategorii przedszkolnej i klasy „0” warunkiem jest 

przygotowanie recytatorskie jednego utworu: 

- wiersza, 

- prozy (całość lub fragment). 

2. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 6 minut (nie dotyczy 

kategorii przedszkolnej i klasy „0”, dla której czas jest o połowę krótszy, tj. do 3 minut) 

W przypadku przekroczenia czasu recytacji Komisja dyskwalifikuje Uczestnika. 

3. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów. 

4. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wykonywał w poprzednich 

edycjach oraz innych konkursach recytatorskich literatury kaszubskiej. Wysoko oceniane 

będą próby własnych oryginalnych poszukiwań repertuarowych, zmierzające do 

poszerzenia zakresu utworów i tytułów. Dobór tekstów powinien być dostosowany do 

wieku uczestnika. Teksty nie powinny zawierać wulgaryzmów, epitetów o ujemnym 

nacechowaniu, wyrażeń niestosownych – rubasznych.  

5. Repertuar zgłoszony do eliminacji rejonowych nie może być zmieniony w dalszych 

etapach konkursu. 

 

 

 



II. Uczestnicy konkursu (etapu powiatu chojnickiego) będą oceniani w czterech kategoriach 

wiekowych: 

1) grupa przedszkolna i klasy „0” (proza lub poezja, czas do 3 min.); 

2) uczniowie klas I - III SP; 

3) uczniowie klas IV - VI SP; 

4) uczniowie klas VII, VIII   

 

III. Zgłoszenie udziału: 

Recytatorzy w kategoriach  

- uczniowie szkół branżowych i ponadpodstawowych,  

- dorośli,  

- recytatorzy z zagranicy,  

zgłaszają się do Finału Wojewódzkiego bezpośrednio poprzez przesłanie w wyznaczonym 

terminie uzupełnionej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu  

i przekazując plik z nagraniem recytacji. Dla tych kategorii nie jest wymagane rekomendowanie 

przez instytucję macierzystą. 

 

IV. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać: 

 
1) uzupełnioną Deklarację udziału zawierającą podstawowe informacje o recytatorze (imię  

i nazwisko, ewentualnie szkoła, klasa), informacje o repertuarze (tytuły i autorzy prezentowanych 

utworów), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wg wzoru załączonego do Regulaminu, 

2) plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie będzie miała 

wpływu na ocenę). Na nagraniu przez cały czas trwania recytacji musi być widoczna cała postać 

uczestnika konkursu. Plik z nagraniem należy podpisać imieniem i nazwiskiem recytatora  

i kategorią wiekową stosując numerację od 1 do 4 zgodnie z pkt. II niniejszego Regulaminu,  

 

Deklarację udziału w eliminacjach powiatu chojnickiego oraz nagranie video należy przesłać 

najpóźniej do dnia 14 maja 2021 r.  

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy 

przesłać na adres e-mail: ckb.instruktorzy@brusy.pl 

Nagranie video z prezentacją recytacji można: 

 wgrać na dysk Google: https://drive.google.com/drive/folders/1mf7crhe1cvwGPrWkJSO-

n2iMG6JpEPR6?usp=sharinglub   

 przesłać nagranie za pomocą serwisu WeTransfer.com na adres 

ckb.instruktorzy@brusy.pl 

 przesłać w formie linku na Youtube,  

 dostarczyć osobiście na pendrive do Chaty Kaszubskiej w Brusach -Jagliach  

(w godzinach od 8.00 -16.00) 

 

Przesłanie Deklaracji udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łączne warunków wymienionych w pkt III 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzone nośniki lub pliki uniemożliwiające 

odtworzenie. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mf7crhe1cvwGPrWkJSO-n2iMG6JpEPR6?usp=sharinglub
https://drive.google.com/drive/folders/1mf7crhe1cvwGPrWkJSO-n2iMG6JpEPR6?usp=sharinglub
mailto:ckb.instruktorzy@brusy.pl


 

V. Wyłonienie laureatów. 

 

Eliminacje powiatu chojnickiego odbędą się w Chacie Kaszubskiej Brusy – Jaglie do dnia 

18 maja 2021 r.  

 

Organizatorzy etapu powiatu chojnickiego powołają specjalną Komisję, która dokona oceny 

uczestników konkursu, uwzględniając następujące kryteria: 

 

1) dobór repertuaru od 1 do 10 pkt,  

2) interpretacja utworów od 1 do 10 pkt,  

3) kultura słowa od 1 do 5 pkt,  

4) ogólny wyraz artystyczny prezentacji od 1 do 10 pkt. 

 

W przypadku równej liczby punktów decydującej o przyznaniu awansu do finału lub 

odpowiednio I, II lub III miejsca, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji. 

 

Laureaci pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej zostaną zgłoszeni przez Organizatora 

eliminacji powiatowych do Finału Wojewódzkiego w Chmielnie w wyznaczonych terminach 

uzupełnioną Deklarację udziału stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu 50. Konkursu 

Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” Chmielno 2021 i przekazując plik   

z nagraniem recytacji.  

 

Tegoroczny Finał Konkursu odbędzie się w Chmielnie do dnia 20 czerwca 2021 r.  

 

VI. Laureaci otrzymują: 

W eliminacjach powiatowych laureaci konkursu za zajęcie I, II, III i za wyróżnienie w każdej 

kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatorów 

Eliminacji. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu z eliminacji powiatowych nastąpi do dnia 20 maja 2021 r.,  

i zostaną opublikowane na Facebooku CKiB i na stronach: www.ckibbrusy.pl, www.brusy.pl.  

 

Koordynatorem eliminacji powiatu chojnickiego jest p. Renata Goebel z Centrum Kultury  

i Biblioteki w Brusach,  tel. 52396 9334; mail: ckb.instruktorzy@brusy.pl 

 

 

Adres do korespondencji:  

Chata Kaszubska  

im. Józefa Chełmowskiego  

Brusy – Jaglie 11B  

89-632 Brusy  

e-mail: ckb.instruktorzy@brusy.pl  

 

Załączniki:  

1) zgłoszenie udziału Recytatora na eliminacje powiatu chojnickiego 

2) zgody na przetwarzanie danych osobowych      

http://www.ckibbrusy.pl/
http://www.brusy.pl/
mailto:ckb.instruktorzy@brusy.pl

