REGULAMIN
KONKURS RAZEM Z BABCIĄ, RAZEM Z DZIADKIEM
ORGANIZOWANY W RAMACH FESTIWALU KRAKOWSKA GODKA 2019

I.

ORGANIZATORZY
• Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bene Tibi we współpracy z TVP3 Kraków,
Katedrą Historii Języka i Dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Gminą Wielka
Wieś (dalej: organizatorzy).
• Konkurs jest organizowany w ramach „Krakowskiej Godki 2019- festiwalu gwary i
tradycji krakowskiej”, którego finał odbędzie się 9 czerwca 2019 r.

II.

ZASADY UCZESTNICTWA, TRYB ZGŁOSZEŃ
• Konkurs kierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego, posługujących się
krakowską gwarą wiejską lub miejską (dalej: uczestnicy)
• W imieniu niepełnoletniego uczestnika zgłoszenia powinien dokonać rodzic bądź
uprawniony do tego opiekun.
• Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres info@benetibi.pl do 25 maja
2019 r.
• Zgłoszenie powinno zawierać uzupełniony formularz zgłoszeniowy
• Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym
• Wystąpić wspólnie mogą maksymalnie 3 osoby.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.

III.
•

ZASADY KONKURSU
Konkurs przeznaczony jest dla wnuków i ich dziadków. W konkursie może wystąpić wnuczka lub
wnuczek z babcią lub dziadkiem lub w innej konfiguracji. Zasadą jest, że w zespole konkursowym
jest dziecko i senior.

•

Duety te lub tria przygotowują wspólny występ– może to być wiersz, skecz, scenka, piosenka lub
fragment utworu literackiego (np. „Wesela St. Wyspiańskiego. Występ, jeśli będzie żartobliwy, nie
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powinien ludzi dzielić, tylko łączyć . Ogromnie ważnym elementem jest zachowanie rodzimej
gwary, ale dopuszczalne są także tradycyjne piosenki krakowskie, nie pisane gwarą.
•

Zachęcamy do występowania w strojach ludowych bądź nawiązujących do tradycyjnego
regionalnego ubioru.

•

Uczestnicy mogą prezentować się nie dłużej niż 3 minuty. Przekroczenie czasu skutkuje punktami
ujemnymi.

•

Nie ma określonych granic wiekowych – nasz konkurs ma charakter otwarty,
w związku z czym wszyscy rywalizować będą na tych samych zasadach i kryteriach

IV.
•

JURY, WYŁONINENIE ZWYCIĘSCÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Konkurs odbędzie się 9 czerwca 2019 r. w Modlnicy podczas festiwalu Krakowska Godka 2019 i
będzie rejestrowany przez telewizję regionalną. Podczas festiwalu uczestnicy dowiedzą się, które
miejsce zdobyli.

•

Jury składać się będzie z ekspertów z Katedry Historii Języka i Dialektologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, aktora i przedstawiciela organizatora.

•

Wykonania niezgodne z regulaminem, naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe
oraz zgłoszone bezpośrednio przez niepełnoletnich uczestników nie będą rozpatrywane

V. NAGRODY
•

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy podczas finału festiwalu. Lista nagród zostanie
opublikowana na stronie festiwalu na początku czerwca.

•

Niepełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do przyjazdu wraz z opiekunem bądź
upoważnioną przez niego osobą pełnoletnią. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za
uczestników podczas ich udziału w festiwalu, przyjazdu na wydarzenie i powrotu z niego.

•
VI.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z przyjazdem na festiwal ale zapewniają posiłek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KONTAKT Z KOORDYNATORAMI KONKURSU

• Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
• Przystąpienie do konkursu wymaga złożenia formularza zgłoszeniowego zawierającego również
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – imienia, nazwiska,
określenia stopnia pokrewieństwa, miejscowości, która uczestnicy reprezentują oraz numeru
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kontaktowego lub adresu e-mail w celu prawidłowego przeprowadzenia, rozstrzygnięcia,
zamknięcia, udokumentowania, rozliczenia oraz zarchiwizowania zamknięcia konkursu zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 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 na nośnikach audiowizualnych i rozpowszechnianie za pomocą
wszelkich technik 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.
•

Wszelkie informacje na temat konkursu pojawiać się będą na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych na fanpage’ach organizatorów na portalu Facebook

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w formule konkursu oraz w
niniejszym regulaminie, przy czym zmiany w regulaminie zostaną każdorazowo ogłoszone na
wyżej wymienionych stronach internetowych

•

Koordynatorem konkursu jest Maria Guzy, przedstawiciel Stowarzyszenia Bene Tibi. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres info@benetibi.pl bądź
telefoniczny na numer 601-600-608.
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