
                           II  Festiwal  Gwary  Lubawskiej    Łąkorz 01 .05.2016r. 

 

Pod patronatem  wójta gminy Biskupiec  . Patronat  medialny Gazeta Nowomiejska  

                                                                                                    Gazeta Lubawska  

 

                         Organizatorem II Festiwalu jest Stowarzyszenie Ochrony  

                  Przyrody i dziedzictwa kulturowego w Łąkorzu  13-334 Łąkorz 2 

 

 W Zakresie  Festiwalu uwagi i zapytania należy kierować do ; Stowarzyszenie Ochrony 

Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego  w Łąkorzu  email- stowarzyszenieochrony@wp.pl 

Kom. 509980320  regulamin i  karty zgłoszenia  redakcja gazety email 

nowemiwsto@gazetaolsztynska.pl .  Email. ugb@gminabiskupiec.pl  

             Udział w Festiwalu oznacza akceptację załączonego Regulaminu 

 

                                    Festiwal ma formę przeglądu 

                                      Cele Festiwalu ; 

 

    a. nawiązanie do tradycji , przypomnienie oraz popularyzacja gwary  lubawskiej  

    b. kultywowanie,  promocja ,ochrona dziedzictwa i bogactwa gwary lubawskiej , w tym jej 

znajomości użycia  

    c. budowanie i wzmacnianie tożsamości regionalnej i lokalnej oraz promocja  bogactwa 

kulturowego   regionu  

 d. udział w festiwalu jest dobrowolny 

  e. Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy w własnym zakresie  

  f  .Wersje elektroniczne załączników do regulaminu   dostępne  są na stronach  

……………………………………………………………………… 

 

                                            Eliminacje 

 ; 1) w przeglądzie festiwalowym mogą wziąć udział młodzież -dzieci i dorośli gawędziarze    

którzy: 

a. językiem gwary lubawskiej opowiedzą  legendę ,wydarzenie ,historię itp.         związane z 

tradycją /kulturą   regionu  

 b. repertuar uczestnika stanowi jeden dowolny tekst   a czas prezentacji   do 10 minut 

c. ocenie podlegać będą szczególnie  dykcja ,interpretacja tekstu ,cechy typowe gwary  

lubawskiej   

d. tematyka tekstu dowolna  zgodna z celami Festiwalu Gwary Lubawskiej  

 e.  Utwory mogą  być wykonywane z nagłośnieniem lub bez   

f. Prezentacja może być indywidualna lub grupowa  ,  grupy  mogą liczyć maksymalnie do 10 

osób   

 

       przesłanie do dnia …25 04.  2016r. karty zgłoszenia  ( zgodę rodziców lub opiekuna  

osób niepełnoletnich  )  oraz  utwory - pocztą na adres;…….Stowarzyszenia lub redakcji 

gazety nowomiejskiej  

  lub  E-milem   

  o ostatecznej liczbie i zakwalifikowaniu uczestników do przeglądu festiwalowego  

decyduje Organizator kierując się kolejnością numerów zgłoszenia i datą oraz troską o wysoki 

poziom i atrakcyjność Festiwalu  zakwalifikowane   podmioty będą powiadomione  

     Podczas przeglądu każdy uczestnik będzie miał  do  10 minut na prezentację . 

   Organizator i partnerzy zapewni uczestnikom przeglądu festiwalowego sprzęt i materiały 

w miarę posiadanych  możliwości technicznych , logistycznych i finansowych  
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   Uczestnicy przeglądu Festiwalowego otrzymają upominki  i  dyplomy   

 

    Postanowienia końcowe  

 

  Administratorem  danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem I I 

Festiwalu jest  Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego  w Łąkorzu  

. 

  

a. Przystąpienie do festiwalu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez administratora  i organizatora na potrzeby przygotowania ,organizacji i 

przeprowadzenia festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007r. 

   O ochronie danych osobowych {dz. U.z     2002r.nr.101.poz.926 z póżn. Zm.}.   

b. .Poprzez przystąpienie do festiwalu  oraz podanie danych osobowych uczestnik wyraża 

zgodę  na publikację swoich danych [imię ,nazwisko, nazwa ,miejscowość zamieszkania 

][siedziba ] związanej z festiwalem  

d. Dane osobowe podawane są przez uczestników festiwalu dobrowolnie .Uczestnicy 

mają prawo do wglądu do nich oraz ich poprawianie . 

e. organizator  nie  zwraca nadesłanych utworów  i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej 

publikacji wybranych utworów , imiona i nazwiska lub nazwę  podmiotu  oraz fotografii z 

imprezy festiwalowej  

 f. Komisja II Festiwalu Gwary Lubawskiej  powołana przez organizatora oceni 

występujących  uczestników   a decyzja jest ostateczna .  

f . organizator może zmienić termin festiwalu lub go odwołać   

  

   

     

  II Festiwal Gwary Lubawskiej   odbędzie  się w Łąkorzu  dnia 01.05. 2016r.w godz.14-16. 

 

Patronat medialny Gazeta Nowomiejska  

                               Gazeta lubawska  

                                

 

             


