REGULAMIN
KONKURS TEATRALNY DLA MŁODZIEŻY –
Godka krakowska w scenach z „Wesela”
organizowany w ramach KRAKOWSKIEJ GODKI 2017festiwalu gwary i tradycji krakowskiej

I.

ORGANIZATORZY


Konkurs organizowany jest w ramach KRAKOWSKIEJ GODKI 2017- festiwalu gwary
i tradycji krakowskiej. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bene Tibi i we współpracy
z TVP3 Kraków, Katedrą Historii Języka i Dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej:
organizatorzy)

II.

ZASADY KONKURSU I UCZESTNICTWA, TRYB ZGŁOSZEŃ
 Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jest organizowany w ramach
działań mających na celu promocję i zachowanie gwary krakowskiej. Chcemy zwrócić uwagę
młodzieży na obecność tej gwary w polskiej literaturze dramatycznej, jej oryginalność i barwność,
a przy okazji wyłonić młodych ludzi uzdolnionych aktorsko.
 Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować jedną ze scen z „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego. (Wybór scen jest dołączony do regulaminu, a wybrana postać i kwestie do
pamięciowego opanowania, oznaczone czerwoną czcionką.)
 Tekst wybranej postaci powinien być bardzo dobrze opanowany pamięciowo, ze szczegółami
specyficznymi dla gwary krakowskiej. Warto znaleźć lokalnego konsultanta- osobę, która zna
gwarę i podpowie jak prawidłowo jej używać. Taka osoba będzie wymieniona w zapowiedzi
uczestnika i werdykcie jury.
 Występ konkursowy będzie polegał na odegraniu wybranej sceny. Partnerem uczestnika będzie
aktor lub aktorka z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Mile widziane jest przygotowanie
kostiumu lub jego elementu czy rekwizytu. Nie jest to warunkiem przystąpienia do konkursu.
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 Finał konkursu odbędzie się odbędzie się 10 września 2017 r. w Modlnicy, w amfiteatrze przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym, przy ul. Sportowej 2 podczas festiwalu Krakowska Godka 2017
i będzie rejestrowany przez telewizję. O miejscu i godzinie zakwalifikowani uczestnicy zostaną
poinformowani droga mailową bądź telefonicznie.
 Jurorami będą: specjalista od godki krakowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktorka
Narodowego Starego Teatru w Krakowie, reżyser i fundator nagrody głównej. Decyzje jury
są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 Punktowane będą: wyraz artystyczny występu, prawidłowe posługiwanie się gwarą, opanowanie
tekstu.
 Podczas finału festiwalu laureaci konkursu otrzymają dyplomy, upominki oraz nagrody – bony
zakupowe o wartości: I miejsce - 700 zł, II - 500 zł, III - 300 zł.
 Niepełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do przyjazdu z opiekunem bądź upoważnioną
przez niego osobą pełnoletnią. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestników podczas
ich udziału w festiwalu, przyjazdu na wydarzenie ani powrotu z niego.
 . Formularz zgłoszenia należy pobrać ze strony www.krakowskagodka.pl, wypełnić i wysłać skan,
jako załącznik pod adres mailowy – konkursteatralny.godka@gmail.com lub pocztą pod adres
Telewizja Kraków Krzemionki 30, 30-525 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Godka krakowska –
konkurs dla młodzieży - do dnia 15.07.2017 r. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z
akceptacją jego regulaminu.
 W przypadku dużej liczy zgłoszeń, organizator przeprowadzi przesłuchania wstępne zgłoszonych
kandydatów. (Godzina i miejsce przesłuchania wstępnego, w razie konieczności jego
przeprowadzenia, będzie przesłane zainteresowanym z odpowiednim wyprzedzeniem)
 Dojazd na przesłuchania wstępne i konkursowe we własnym zakresie. Organizator zapewnia
posiłek.
III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KONTAKT Z KOORDYNATORAMI
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 Przystąpienie do konkursu i podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
ich przetwarzanie przez

organizatorów dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia,

rozstrzygnięcia, dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 926) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 nr 666).
 Przystąpienie do konkursu wiąże się z nieodwołalną zgodą uczestnika na bezpłatne zarejestrowanie
w czasie konkursu oraz utrwalenie za pomocą wszelkich technik na nośnikach audiowizualnych
jego wizerunku i danych, a także na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych
prac konkursowych w materiałach służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu, bez
ograniczeń czasowych i przy pomocy mediów elektronicznych i papierowych.
 W przypadku gdy nastąpi nieprzewidziane zdarzenie mające wpływ na organizacje konkursu,
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 13.W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego
 Regulamin konkursu, obowiązujące sceny z „Wesela „St. Wyspiańskiego oraz formularze są
dostępne na stronie www.krakowskagodka.pl
 W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy – bewaza@poczta.onet.pl

lub telefoniczny

z numerem 607 687 012
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