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Regulamin konkursu literackiego                                                                                                      

„Gòdë” 

 

                                  

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego  „Remùsowi 

Drëszë” przy współpracy  Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich 

Jamach.  
 

1. Cele konkursu 

a) rozwijanie zamiłowania do pisanego języka kaszubskiego; 

b) wzbogacanie słownictwa związanego z okresem świąt Bożego Narodzenia w j. 

kaszubskim; 

c) doskonalenie umiejętności literackich; 

d) poznanie alternatywnych sposobów rozwijania pasji. 

 

2. Uczestnicy konkursu 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i zostanie przeprowadzony w trzech 

kategoriach wiekowych: 

-  uczniowie klas I-III  

-   uczniowie klas IV-VI 

 - uczniowie klas VII-VIII  

 

3. Założenia organizacyjne 

a) każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę literacką (tj. wiersz lub 

opowiadanie), napisaną w języku kaszubskim, o tematyce bożonarodzeniowej; 

b) nadesłany utwór musi zawierać wskazane słownictwo w dowolnej formie 

gramatycznej (tj.: ùbëtk, szopka, Dzecątkò, mir, kùmk, chòranka, pasturcë, 

dôrënk, Matinka, miłota); 

c) wiersz może składać się z nie więcej niż 4 zwrotek, a opowiadanie od 100 do 120 

słów; 

d) prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi; 

e) prace należy autoryzować i przesłać pocztą elektroniczną na adres: snjk@op.plk  
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wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych, z 

dopiskiem w tytule  e-maila: Konkurs literacki pt. „Gòdë”; 

f) termin nadsyłania prac upływa 9 grudnia 2022 r. (termin jest nieprzekraczalny, prace 

nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę). 

 

4. Przebieg konkursu: 

a) ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora; 

b) decyzje komisji są ostateczne; 

c) kryteria oceniania prac: 

 zgodność pracy z tematem; 

 poprawność językowa; 

 zachowanie formy wypowiedzi; 

 wykorzystanie w tekście wskazanego słownictwa; 

 oryginalność/innowacyjność. 

 

5. Nagrody 

a) organizator przyzna nagrody i dyplomy  w każdej kategorii wiekowej autorom trzech 

najlepszych prac oraz wyróżnienia; 

b) uroczyste rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na  15 grudnia 2022 r. , na godz. 

15.00 w Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach; 

c) na rozdanie nagród zostaną zaproszeni  zdobywcy pierwszych trzech miejsc i 

wyróżnień wraz z opiekunami; 

d) prace nie podlegają zwrotowi; 

e) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 


