
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres 

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Łysych 

ul. Sienkiewicza 46 

07-437 Łyse 

lub e-mail goksir@gminalyse.pl 

tel. 29 7725047 

 

 

                Zapraszamy 

 

 
Uwaga: 

 

Organizatorzy zwracają się z prośbą o przestrzeganie przez 

uczestników Konkursu  wszelkich obowiązujących wytycznych i 

zaleceń sanitarnych w związku z obowiązującym stanem epidemii 

oraz potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 i 

innych chorób zakaźnych. 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Łysych 

 

zapraszają do udziału 

w 

 

XI Konkursie 

Gadki Kurpiowskiej 

 

„Moziem o Kurpsiach 

po kurpsiosku” 

 

10 marca 2022 r. w Łysych 

 



Cel konkursu 

- przedstawienie opowiadań z życia Kurpiów, 

- poszukiwanie osób posługujących się autentyczną gwarą   

  kurpiowską, 

- ocalić od zapomnienia obraz dawnego i obecnego życia na  

  Kurpiach, 

- promocja regionu kurpiowskiego 

 

 

Regulamin konkursu 

- gadka wykonana w formie monologu, 

- osoba zgłoszona do konkursu może wykonać tylko jedną gadkę, 

- uczestnicy biorący udział w poprzednich edycjach konkursu nie mogą  

   powtórzyć    gadki prezentowanej przez siebie w ciągu ostatnich dwóch lat, 

- konkurs odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łysych 

   w dniu 10 marca 2022 r. od godz.10
00

  

- czas prezentacji gadki do 8 min, 

- uczestnicy konkursu będą podzieleni na trzy kategorie: 

I    do lat 12 

II   13- 18 lat 

III  powyżej 18 lat 

Kryteria oceny 

- zaprezentowanie gadki w gwarze kurpiowskiej, 

- treść gadki związana z kurpiowszczyzną, 

- ogólny wyraz artystyczny (mile widziany strój ludowy) 

 

 

 

 

 

Postanowienia regulaminowe 

- powołanie komisji konkursowej, 

- organizator przewiduje nagrody i dyplomy, 

- wykonawcy niepełnoletni przyjeżdżają z rodzicami lub opiekunami 

- każdy uczestnik przyjeżdża na koszt własny, 

- instytucje i osoby fizyczne zgłaszające uczestników do konkursu  

   powinny ich ubezpieczyć na czas przejazdu   i pobytu, 

- kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub e-mail do 

  dnia 05.03.2022 r. (włącznie). Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

- sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 


