
Regulamin konkursu „Godka stela czyli Słowna zabawa z góralską gwarą”  
 

Organizator: 

Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej. 

Przedmiot i cel konkursu: 

Tematem konkursu jest przekład mowy góralskiej (zaprezentowanej w postaci filmu na kanale 

YouTube Biblioteki) na tekst pisany w języku polskim. Organizacja konkursu związana jest 

z ustanowieniem roku 2021 Rokiem Górali w województwie śląskim. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej, powiatu bielskiego, 

żywieckiego i cieszyńskiego. 

2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego lub samodzielnie 

uczeń pełnoletni poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.pbw.bielsko.pl do dnia 

21 kwietnia 2021 r. 

3. Praca konkursowa powinna być przygotowana w postaci tekstu zapisanego ręcznie. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona praca jest oryginalnym 

utworem autora i nie narusza praw autorskich i osobistych innych osób. 

Przebieg konkursu: 

1. Termin nadsyłania prac upływa 28 kwietnia 2021 r. 

2. Skan pracy konkursowej należy przesłać na adres: audiowizualne@pbw.bielsko.pl wraz ze skanem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

niepełnoletniego lub osobiście przez ucznia pełnoletniego (wzory w załączniku). 

3. Prace nadesłane po dniu 28 kwietnia 2021 r. nie wezmą udziału w konkursie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z informacją o terminie uroczystości wręczenia nagród, nastąpi 

30 kwietnia 2021 r. na stronie www Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej 

(www.pbw.bielsko.pl). 

Ocena prac: 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu. 

2. Prace będą oceniane pod względem dokładności przekładu, jego poprawności językowej 

(gramatycznej, ortograficznej, stylistycznej, interpunkcyjnej) oraz estetyki. 

3. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród. 

Postanowienie końcowe: 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac 

konkursowych w celach promocji Biblioteki i Roku Górali w województwie śląskim. 

2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Konkursowej. 

3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  


