
       

REGULAMIN 

I KONKURSU „KASZËBSCZÉ KARAOKE” 

 

I. Organizatorzy, adresaci, czas trwania i rozstrzygnięcie Konkursu 

1.1. Konkurs „Kaszëbsczé Karaoke” zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez 

Młodi Kaszëbi (Klub Młodëch Kaszëbów „Cassubia” z Banina, Klub Młodëch Kaszëbów 

„Òska” z Luzina) i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie.  

1.2 Organizacją Konkursu zajmuje się Zespół Konkursowy pod kierownictwem 

Przewodniczącego Konkursu. 

1.3 Adresatem konkursu jest młodzież gimnazjalna, uczniowe szkół średnich oraz 

osoby dorosłe.  

1.4 Czas trwania konkursu: od 11 kwietnia do 30 maja 2017 roku 

1.5 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Wojewódzkiego Konkursu Pieśni im. Jana 

Trepczyka w Miszewie (8 czerwiec 2017); 

 

II. Cele Konkursu 

2.1 Popularyzacja kultury kaszubskiej;  

2.2 Rozwijanie umiejętności językowych młodzieży i dorosłych w zakresie języka 

kaszubskiego;   

2.3 Pobudzanie młodzieży i dorosłych do tworzenia materiałów, filmów i prezentacji 

związanych z tematyką kaszubską; 

2.4 Pokazanie różnorodnych kierunków i możliwości podejmowania tematyki 

kaszubskiej; 

2.5 Rozwijanie zdolności młodzieży i dorosłych;  

 

III. Ogólne warunki uczestnictwa  

3.1 W Konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich i osoby 

dorosłe - indywidualnie lub w zespole; 

3.2 Prace oceniane będą w jednej kategorii konkursowej (niezależnie od wieku 

uczestnika/zespołu); 

3.3 Szkoły i ośrodki kultury zgłosić mogą dowolną liczbę uczestników/zespołów; 

3.4 Każdy uczestnik/zespół musi wybrać jeden utwór z listy (załącznik 1) i do niego 

stworzyć film/prezentację w formie KARAOKE (z napisami) 

3.5 Wybrany utwór z listy (załącznik 1) zgłosić do organizatorów Konkursu jeszcze 

przed realizacją filmu/prezentacji KARAOKE (tylko jeden uczestnik/zespół wybrać 

może dany utwór; utwory nie mogą powtarzać się; o dostępności utworów 

organizatorzy informować będą na bieżąco na stronie internetowej mlodi-kaszebi.info i 

w odpowiedzi mailowej: mlodikaszebi@gmail.com);   

 

3.7 Każdy uczestnik/zespół wysłać może tylko jedną pracę konkursową; 

3.8 Uczestnik/zespół powinien przygotować film/prezentację z napisami (w formie 

KARAOKE – przykłady na stronie internetowej mlodi-kaszebi.info – utwory Himn Młodëch 



       

w formie filmu (teledysku) i prezentacji (karaoke ze zdjęciami)); 

3.9 Wysłać na adres mailowy albo adres poczty tradycyjnej organizatorów (CD lub DVD) 

(materiały, które dotrą po terminie nie będą brane pod uwagę w ocenie konkursowej) 

3.10 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 08 czerwca 2017 roku podczas 

Wojewódzkiego Konkursu Pieśni im. Jana Trepczyka w Miszewie.  

 

IV. Nagrody w Konkursie 

4.1 Nagrody Główne otrzymują laureaci trzech pierwszych miejsc. Pozostali uczestnicy 

otrzymują drobne upominki rzeczowe.  

4.2  Nagrody Główne: 

I miejsce – za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie uczestnik/zespół otrzymuje 

nagrodę w wysokości 1000 zł; 

II miejsce – za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie uczestnik/zespół otrzymuje na 

grodę w wysokości 500 zł; 

III miejsce – za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie uczestnick/zespół otrzymuje 

nagrodę w wysokości 250 zł. 

 

V. Terminy i adresy: 

Prace na płycie CD lub DVD należy składać osobiście lub tradycyjną droga pocztową pod 

adresem: 

Młodi Kaszëbi 

ul. Żeromskiego 12 

84-242 Luzino  

lub przesłac na adres e-mail: mlodikaszebi@gmail.com 

Termin przesyłania prac: 30 maj 2017 rok 

 

VI. Oświadczenia uczestników 

6.1 Przystąpienie do uczestnicwa w Konkursie jest równoznaczne z dobrowolną 

akceptacją Regulaminu Konkursu przez uczestnika/ów; 

6.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne wyrażenie przez 

uczestnika/ów zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych; 

6.3 Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania oraz publikacji 

w całości lub fragmentach nadesłanych prac oraz filmów i zdjęć związanych z 

organizowanym Konkursem. 

6.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród niż zawarty w pkt. 

IV niniejszego regulaminu.   

 
 

 

 

 



       

Załącznik 1.  

 

Utwory do wyboru w konkursie „Kaszëbsczé Karaoke” 

 

1. Amòra strzél (sł. E. Pryczkowski, muz. T. Dargacz) 

2. Dëtczi, dëtczi  (sł. E. Pryczkowski, muz. J. Stachurski) 

3. Dwa mùlczi (sł. E. Pryczkowski, muz. T. Dargacz) 

4. Dze płënie spiéw  (sł. E. Pryczkowski, muz. T. Korthals) 

5. Jedno wspòmnienié (sł. E. Pryczkowski, muz. J. Stachurski) 

6. Më jesmë młodi (sł. E. Pryczkowski) 

7. Miesądz (sł. E. Pryczkowski, muz. J. Stachurski) 

8. Mùlka wspòmink (sł. E. Pryczkowski, muz. J. Stachurski) 

9. Nôlepi doma (sł. Eugeniusz Pryczkowski, muz. S. Deja) 

10. Pòmału, ale dërch (sł . E. Pryczkowski, muz. T. Korthals) 

11.  Réza (sł. E. Pryczkowski, muz. J. Stachurski) 

12. Miec serce (sł. E. Pryczkowski, muz. J. Stachurski) 

13. Smiało w przódk (sł . E. Pryczkowski, muz. T. Korthals) 

14. Wiedno Kaszëbë (sł. E. Pryczkowski muz. T. Dargacz) 

 


