
 Załącznik do Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego Nr 14 /2018  z dnia 09 lutego 2018r. 

 
X POWIATOWY KONKURS KRASOMÓWCZY 

     „SOWIOGÓRSKI  BAJARZ”  
 

Organizatorzy: 

 Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 

 Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie 

 
 

Adresat konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 

oraz członków sekcji artystycznych placówek kulturalno - oświatowych  z terenu całego powiatu 

dzierżoniowskiego, będzie oceniany w następujących kategoriach: 

 Kategoria I – uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych, 

 Kategoria II – uczniowie szkół gimnazjalnych, 

 Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 
Charakter konkursu: 

 Konkurs polega na kreatywnym opowiedzeniu jednej z dowolnych legend z rejonu powiatu 

dzierżoniowskiego lub terenów ościennych. 

 Podczas prezentacji uczestnicy nie mogą posługiwać się bezpośrednio materiałem literackim 

(czytać z książki). Dopuszczone jest wykorzystanie kostiumów i rekwizytów.  
 

Cel konkursu: 

 zaangażowanie dzieci i młodzieży powiatu dzierżoniowskiego w kształtowanie świadomości  

lokalnej i tożsamości regionalnej, 

 umożliwienie lepszego poznania historii miast i regionu, 

 zapoznanie z lokalnymi legendami,  

 kształcenie umiejętności wysławiania się,  

 kreowanie wizerunku i postaw.  

 

Terminy: 

Zgłoszenia do konkursu: do 16 marca 2018 roku.  

Gala konkursu: 5 kwietnia 2018 roku, początek godz. 10:00 

 

Miejsce Gali Konkursu: 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub dyrektor placówki kulturalno-

oświatowej - 1 uczestnik ze szkoły/placówki (organizatorzy proszą, aby zgłaszać uczniów, 

którzy w poprzednich latach nie uczestniczyli w konkursie) 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie w wyznaczonym terminie 

uczestników na adres jednego z organizatorów  

 Zgłoszenia należy dokonać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 Uczestnik ma za zadanie zaprezentować daną legendę z rejonu powiatu dzierżoniowskiego 

lub terenów ościennych.  

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Oceny dokona Komisja Konkursowa.  

 Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej 

członków. 

 Decyzje komisji konkursowej są ostatecznie i nie służy od nich odwołanie. 

 Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursu w dniu 05 kwietnia 2018 roku.  



Kryteria oceny: 

 Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru (wartości artystyczne legendy oraz jej dobór do możliwości wykonawczych 

uczestnika) 

-  dobra znajomość wybranej legendy,  

-  interpretacja legendy,  

-  kultura słowa, 

-  dykcja, 

-  modulacja głosu,  

-  postawa tj. mimika, gesty,  

-  ogólny wyraz artystyczny, 

Należy pamiętać, aby strój lub rekwizyt nie stał się ważniejszy od samej formy opowiadania.                         

Na punktację nie będzie miał wpływ dobór stroju czy sposób wykorzystania rekwizytów. 

 

Zgłoszenia do konkursu:  

 Zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły/placówki wg wzoru załącznika nr 1,                                

do niniejszego regulaminu w terminie do dnia 16 marca 2018r. Zgłoszenie należy przesłać 

pocztą na adres jednego z organizatorów  (decyduje data wpływu do organizatora, nie data 

stempla pocztowego) złożyć w siedzibie jednego z organizatorów, przesłać zeskanowaną 

kartę zgłoszenia e-mailem (ekfinanse@pow.dzierzoniow.pl; jarek@mokisbielawa.pl)  

lub faksem do jednego z organizatorów.  

 Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie                     

lub zaginięcie kart zgłoszeń zarówno przesłanych drogą pocztową lub przekazanych przez 

osoby trzecie.  

 Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do organizatora.  

 Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                                 

na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu 

oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883  z późn. zm.).  

 Zgłoszenia niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie   

oraz te, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą brały udziału w konkursie. 

 

Nagrody: 

 Najlepsi tj. zdobywcy I miejsca (w każdej kategorii) otrzymają tytuł „Bajarza Roku”. 

 Organizator przewiduje przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnień w każdej kategorii. 

 Zdobywcy miejsc I, II, III, wyróżnień otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas Konkursu.  

 Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają Dyplom - Podziękowanie za udział w konkursie. 

 Wszyscy opiekunowie artystyczni otrzymają Dyplom - Podziękowanie za przygotowanie 

ucznia do konkursu.  

 

Istotne informacje: 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego                        

w Dzierżoniowie www.pow.dzierzoniow.pl  oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie 

www.mokisbielawa.pl  

 Dane osobowe laureatów konkursu mogą zostać wykorzystane jako element promocji działań 

Powiatu Dzierżoniowskiego w dziedzinie edukacji i kultury oraz przekazane do publicznej 

wiadomości w środkach masowego przekazu. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, bez podania przyczyny. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny. 

 Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników konkursu i ich opiekunów podczas Gali 

Konkursu.  
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