REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„GWARA KRAKOWSKA - NOTACJE”

Konkurs odbywa się w ramach V edycji Festiwalu Godki Krakowskiej i jest
adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
Notacją nazywamy zapis powstający w celu utrwalenia jakiegoś wydarzenia
lub wypowiedzi.
Celem konkursu jest utrwalenie gwary krakowskiej w zapisie wideo
techniką dowolną (kamerą, komórką, aparatem fotograficznym). W wielu
miejscowościach naszego regionu, w rodzinie lub w sąsiedztwie, spotkać
można osoby, które kultywują gwarę krakowską i używają jej na co dzień.
KRYTERIA:
1.

2.

Uczestnicy mają za zadanie w trwającej nie więcej niż 5 minut
relacji zarejestrować w pliku wideo osobę lub osoby posługujące się
gwarą krakowską - jej wypowiedź, opowieść, wspomnienia, bajkę
z dzieciństwa, gawędę, rozmowę z inną osobą, relację z wydarzenia,
historię rodziny lub inną dowolną, o którą zapyta autor filmu lub
zechce opowiedzieć jego bohaterka/bohater.

Oceniane będą nie tylko właściwy wybór bohatera posługującego się
gwarą i treść wypowiedzi, ale także dodatkowe walory artystyczne,
takie jak np. wybór miejsca rejestracji, sposób przedstawienia
bohatera np. przy pracy ( w trakcie wykonywania zanikających zawodów
), podczas czynności domowych czy obrzędów specyficznych dla regionu
krakowskiego, strój bohatera itp.

3. Nagrania gawęd, rozmów, występów, relacji z wydarzeń w języku
literackim – nie będą oceniane.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować relację wideo
w formacie DVD i mpeg4 o długości do 5 minut. Jakość nagrania musi
gwarantować czytelny odbiór treści. Materiały nieczytelne i bardzo
słabej jakości nie będą brane pod uwagę. Materiał może być
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zmontowany. Nośniki trwałe DVD prosimy nadsyłać pocztą w miękkiej
kopercie na adres : Telewizja Kraków, ul. Krzemionki 30, 30-525
Kraków, z dopiskiem: „Godka krakowska, „Konkurs Filmowy - Notacje”
do dnia 16 maja 2016 wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia.
Formularz zgłoszenia należy pobrać ze strony www.krakowskagodka.pl.
Równocześnie pliki cyfrowe mpeg4 prosimy przesyłać za pośrednictwem
strony www.wetransfer.com na adres mailowy info@benetibi.pl
dopisując tytuł i nazwisko autora.
Uwaga ! Przedłużamy termin nadsyłania prac do 23 maja.

Zgłoszenie swojej pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć/płyt CD/ nośników

5. Jurorami Konkursu będą eksperci gwary, kultury ludowej oraz telewizji
i filmu, a przewodniczyć im będzie znany twórca - Jerzy Stuhr.
Decyzje jury są ostatecznie i nie podlegają odwołaniom.
6. Nagrodami w konkursie są:

I. miejsce - bon do sklepu elektronicznego o wartości 700 zł;

II. miejsce - dzień praktyki w telewizji podczas powstawania różnych
programów telewizyjnych pod opieką dziennikarza oraz upominki
rzeczowe;
III. miejsce - udział w nagraniu ogólnopolskiego programu
telewizyjnego oraz upominki rzeczowe.

Klasa szkolna laureata I nagrody może zwiedzić Telewizję Kraków.

Laureatów poznamy podczas Finału, który odbędzie się 5 czerwca 2016
r. o godz. 14.30 przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
( hala widowiskowo-sportowa ul. Ks. St. Połetka 30).Przewidziano
nagrody również dla opiekunów autorów nagrodzonych prac.

7. Prace konkursowe przekazane zostaną Katedrze Historii Języka
i Dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Etnograficznemu
w Krakowie, a ich fragmenty wykorzystane zostaną w reportażu
realizowanym przez TVP 3 Kraków oraz umieszczone na stronie
www.krakowskagodka.pl.
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8. Organizatorem tegorocznej V edycji Festiwalu Godka Krakowska jest
Stowarzyszenie Bene Tibi, we współpracy z Lokalną Grupą Działania
Jurajska Kraina. Partnerami są: TVP 3 Kraków, Teatr STU, Gminne
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Skale, Katedra Historii Języka i Dialektologii na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskie Studio
Teatralne Drama, Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie.
9. Patronat medialny sprawują TVP 3 Kraków i Dziennik Polski. Festiwal
będzie rejestrowany przez TVP 3 Kraków.
10. W przypadku gdy nastąpi nieprzewidziane zdarzenie mające wpływ
na organizacje konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
postanowień Regulaminu.

11. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
12. Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się na stronie
www.krakowskagodka.pl
13.

W
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