REGULAMIN FESTIWALU JĘZYKA POLSKIEGO „POLSZCZYZNA - SWOJSZCZYZNA”
realizowanego pod honorowym patronatem
Profesora Jerzego Bralczyka
Patron wydarzenia
Prof. Jerzy Bralczyk – jeden z najwybitniejszych polskich językoznawców, specjalista w zakresie
języka mediów, reklamy, polityki i prawa, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. Autor licznych publikacji poświęconych poprawności
językowej, w tym popularnonaukowych esejów, felietonów i zbiorów porad stanowiących
cenione kompendia wiedzy o polszczyźnie. Programy radiowe i wystąpienia prof. Bralczyka od lat
cieszą się ogromnym zainteresowaniem w Polsce i za granicą.
I. Organizatorzy i Patronat Festiwalu
1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”
z siedzibą w Zakliczynie adres: Rynek 1/8, 32-840 Zakliczyn oraz Zakliczyńskie Centrum
Kultury z siedzibą w Zakliczynie adres: Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.
2. Współorganizatorem Festiwalu jest Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
3. Patronat medialny sprawują: radio RDN Małopolska oraz media informacyjne ZCK (portal
Zakliczyninfo, ZakliczyńskaTV oraz miesięcznik Głosiciel).
II. Misja Festiwalu
„Polszczyzna – swojszczyzna”; czyli sprawdź ile brakuje Ci do Mistrza Języka Polskiego.
III. Cele Festiwalu
• zapoznanie uczestników Festiwalu z różnorodnymi formami przekazu językowego
(test punktowy, dyktando, quiz językowy oraz konkurs krasomówczy),
• pielęgnowanie języka polskiego oraz rozwoju świadomości narodowej,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych,
• doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury,
• rozwijanie świadomości językowej oraz kultury języka.
IV. Zasady Festiwalu
1. Festiwal składa się z dwóch etapów:
1) kwalifikacje, które odbędą się w czerwcu 2021,
2) finał, który odbędzie się 10 września 2021.
2. Festiwal adresowany jest do 3 kategorii wiekowych:
1) dzieci 10-15 lat,
2) młodzież 16-21 lat,
3) dorośli osoby powyżej 21 roku życia w tym seniorzy.
3. Uczestnictwo w festiwalu:
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Warunkiem rejestracji uczestnika jest doręczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku oraz klauzulą
informacyjną. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście, pocztą e-mail: konkurs.zck@wp.pl
bądź za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura Organizacyjnego Festiwalu na
adres:
Zakliczyńskie Centrum Kultury
Rynek 1, 32-840 Zakliczyn
„Festiwal Języka Polskiego”
w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2021 roku, decyduje data wpływu do Biura
Organizacyjnego Festiwalu.
4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych
z udziałem i rozstrzygnięciem festiwalu jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału
w tym wydarzeniu.
5. Za niepełnoletnich uczestników Festiwalu odpowiadają ich opiekunowie prawni, którzy
odpowiadają również za przywiezienie i odebranie uczestników.
6. Uczestnicy Festiwalu muszą wykazać się wiedzą powszechną z języka polskiego i klasyki
literatury polskiej.
V. Przebieg kwalifikacji:
1. Kwalifikacje odbędą się w czerwcu 2021 roku.
2. Uczestnicy, którzy poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy i prześlą go w wyznaczonym
terminie do Biura Organizacyjnego Festiwalu otrzymają informację zwrotną o miejscu
i dokładnym terminie przeprowadzenia kwalifikacji.
3. Kwalifikacje będą polegały na wypełnieniu testu eliminacyjnego jednokrotnego wyboru
składającego się z 15 pytań.
4. Do finału zostanie zakwalifikowanych po 15 osób z każdej kategorii wiekowej, które
otrzymają najwyższe wyniki z testu punktowego.
5. Jeżeli zaistnieje taka konieczność zostanie wykonana dogrywka dla osób, które uzyskały taką
samą wartość punktową z testu, a wykraczają poza 15 dozwolonych osób w danej kategorii
wiekowej.
6. Ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi poprzez publikację informacji na stronie
www.zakliczyninfo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w ZCK.
VI. Przebieg finału:
5. Finał odbędzie się 10 września 2021 roku.
6. Podczas finału dla uczestników przygotowane zostaną następujące zadania, które będą
dostosowane do danej kategorii wiekowej:
• dyktando (maksymalnie 15 minut)
• quiz w formule „kto to powiedział, kto to napisał” (maksymalnie 15 minut)
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konkurs krasomówczy (3 minuty na wybrany przez siebie temat) podczas prezentacji trzeba
przedstawić tytuł przemówienia i uczestnik ma 3 minuty na jego zaprezentowanie.
3. Wygrywają osoby, które uzyskają największą łączną liczbę punktów w danej kategorii
wiekowej.
4. Pieczę nad prawidłowością przebiegu Festiwalu oraz ocena konkursu krasomówczego
będzie należeć do Jury w składzie:
• prof. Jerzy Bralczyk – przewodniczący Jury,
• mgr Małgorzata Broda – filolog, Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego
Ludów Karpackich,
• Jan Jakub Należyty - aktor, piosenkarz, satyryk, wykonawca piosenek autorskich
i francuskich, autor sztuk teatralnych,
• Tomasz Antoni Żak - reżyser, scenarzysta, aktor, poeta i publicysta, dziennikarz,
społecznik oraz twórca "Teatru Nie Teraz".
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu finału Festiwalu po występie gwiazdy wieczoru – mima
Ireneusza Krosnego.
•

VII. Kryteria oceny:
1. Test eliminacyjny – składa się z 15 pytań, maksymalnie można otrzymać 30 punktów.
2. Dyktando – bezbłędnie napisane warte jest 30 punktów, a każdy błąd kosztuje – 3 punkty.
3. Quiz „Kto to powiedział, kto to napisał” – każda prawidłowa odpowiedź z 10 zadań warta
jest 3 pkt.
4. Konkurs krasomówczy – każdy juror ma do dyspozycji od 1 do 10 pkt, które może przyznać
uczestnikowi.
VIII. Nagrody:
1. Każdy uczestnik Festiwalu otrzyma pamiątkowe gadżety, wodę i batonik regeneracyjny.
2. Za zajęcie miejsca na podium w każdej kategorii wiekowej laureaci otrzymają:
pierwsze miejsce – tytuł Mistrza Języka Polskiego ze specjalnym certyfikatem oraz
wydawnictwem autorstwa prof. Jerzego Bralczyka z autografem i wartościową nagrodą
rzeczową;
drugie miejsce – tytuł Czeladnika Języka Polskiego ze specjalnym certyfikatem oraz
wydawnictwem autorstwa prof. Jerzego Bralczyka z autografem i wartościową nagrodą
rzeczową;
trzecie miejsce – tytuł Terminatora Języka Polskiego ze specjalnym certyfikatem oraz
wydawnictwem autorstwa prof. Jerzego Bralczyka z autografem i wartościową nagrodą
rzeczową;
3. Wszystkie osoby, które zakwalifikują się do finału otrzymają drobny upominek.
4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych, przejdzie ona na
własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania jednej z nagród bądź przyznania
dodatkowych wyróżnień.

3

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na wydarzenia związane z realizacją
Festiwalu.
2. Przystąpienie do Festiwalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika
niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w Regulaminie zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Festiwalu.
3. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu Festiwalu
upoważnia Organizatorów do wyłączenia uczestnika z udziału w Festiwalu oraz powoduje
utratę prawa do nagrody.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym
Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i interpretacji niniejszego Regulaminu.
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