REGULAMIN

III Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie
Siedlec - 05.09.2021

Miejsce: Dom Kultury w Siedlcu, gmina Bochnia
Organizator: Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby
I CELE PRZEGLĄDU:
➢ Propagowanie regionalnej kultury, tradycji i folkloru;
➢ Ochrona najcenniejszych tradycji folkloru;
➢ Doskonalenie warsztatu artystycznego zespołów;
➢ Integracja zespołów różnych grup etnograficznych;
➢ Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego kapel ludowych i grup śpiewaczych;
➢ Wzbogacenie oferty kulturalnej Małopolski i promocja regionu Ziemi Bocheńskiej;
➢ Rozwój tożsamości regionalnej.
Impresje folklorystyczne są przeglądem dorobku artystycznego prezentujących się kapel i grup
śpiewaczych.
II WARUNKI UCZESTNICTWA
➢ Przegląd skierowany jest do kapel i grup śpiewaczych działających na terenie woj. małopolskiego,
ale dopuszcza się udział grup z innych województw;
➢ Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają kapele i grupy śpiewacze w kategorii wiekowej
- dorośli;
➢ Kapele ludowe – czas występu do 15 min;
➢ Grupy śpiewacze – czas występu do 10 min, max 3 utwory;
➢ Grupy śpiewacze mogą liczyć max. 8 osób;
➢ W czasie przeglądu zespoły prezentują kulturę własnego regionu w formie tradycyjnej;
➢ Program prezentowany podczas przeglądu powinien być dostosowany do wieku i możliwości
interpretacyjnych uczestników.
➢ Laureaci Grand Prix z ubiegłego roku mogą brać udział ale w innej kategorii;
➢ Repertuar prezentowany w poprzednim roku nie może być powtórzony w roku bieżącym.
III KRYTERIA OCENY
1.Dobór repertuaru, wartość etnograficzna programu;
2.Zgodność z tradycją regionu: strojów, muzyki, instrumentów, pieśni;
3.Zachowanie czystości gwarowego brzmienia tekstów;
4.Warsztat instrumentalistów oraz czystość brzmienia;
5.Ogólny wyraz artystyczny.
Każdy zespół uczestniczący w Przeglądzie otrzyma pamiątkowy dyplom. Laureaci otrzymają nagrody
pieniężne sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu Mecenat Małopolski - realizacja zadania pt. III Jesienne Impresje
Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Bochni w ramach
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w zakresie kultury w 2021roku.

Wręczenie nagród przewidziane jest w dniu przeprowadzonego przeglądu po podsumowaniu występów
przez powołane jury. Skład komisji zostanie ogłoszony w dniu przeglądu. Ocena jury jest ostateczna.
Harmonogram występów zostanie podany na stronie internetowej Stowarzyszenia Artystyczna Dolina Raby
do dnia 01.09.2021 roku: www.artystycznadolina@op.pl
IV ORGANIZACJA:
➢ Zespoły przyjeżdżają na własny koszt;
➢ Organizatorzy zapewniają posiłek;
➢ Każdy zespół zobowiązany jest do przesłania karty zgłoszenia. Kolejność zgłoszeń decyduje
o kwalifikacji;
➢ Podczas przeglądu obowiązywać będą procedury bezpieczeństwa ze względu na sytuację
sanitarno-epidemiologiczną panującą w kraju w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem
SARS CoV2;
➢ Liczba uczestników jest ograniczona, zostanie sporządzona lista rezerwowa ze względu na
panującą w kraju sytuację sanitarno-epidemiologiczną;
➢ Przegląd będzie transmitowany on-line na Facebooku Stowarzyszenia;
➢ Przegląd jest zamknięty dla publiczności;
➢ Uzupełnione karty zgłoszeń należy jak najszybciej przesłać na adres : artystycznadolina@op.pl, lub
na adres: Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby, Siedlec 153, 32-744 Łapczyca z dopiskiem :
Danuta Niemiec;
➢ Telefon kontaktowy w razie pytań - 515387050
Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

III JESIENNE IMPRESJE FOLKLORYSTYCZNE W ARTYSTYCZNEJ DOLINIE
SIEDLEC; 05.09.2021
KARTA ZGŁOSZENIA
grupa śpiewacza/ kapela ludowa
Pełna nazwa grupy/kapeli *niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość z której grupa/kapela pochodzi…….……………...…………………………………...
Wiek uczestników od…………….do……………..…………………………………………………
rok założenia………………………………………………………………………………………….
ilość osób występujących z kierowcą…………………..…….…………..……………………………
prezentowany region……………………………………………….….……………………………….
gmina…………………………………………………………… ……………………………………..
powiat………………………………………………………………………………………………….
kierownik/instruktor ……………….………………………………....…………………………………
telefon……………………………..…………………………………..………………………………....
adres………………………………..……………………………….……………………………………...
Instytucja delegująca………………..………………………………….………………………………….
…………………………………..……………………………….………………………………………..
Informacja o grupie/kapeli
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE NIEZBĘDNE W RAZIE PRZYZNANIA NAGRODY FINANSOWEJ I MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA JEJ NA KONTO
INSTYTUCJI LUB KIEROWNIKA GRUPY

W KATEGORII: grupa śpiewacza/kapela (* niepotrzebne skreślić)
NUMER KONTA (26 cyfr):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

WŁAŚCICIEL KONTA:
__________________________________________________________________________________
(PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI/IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA)

DANE ADRESOWE:
kod: ___ - ____ miejscowość: ___________________________________,
ul./nr lokalu _______________________________
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia
………………………………………………………..
data i podpis kierownika/instruktora/dyrektora instytucji delegującej

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH i WIZERUNKU
1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na SADR w Siedlcu swoje autorskie prawa majątkowe do
artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas przeglądu w celu wykorzystania ich przez SADR
w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia
(zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich
nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu, d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci
Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania, f) nadawania bezprzewodowego, przewodowego,
satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2.Uczestnicy Przeglądu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem
w Przeglądzie
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji wydarzenia Dane
osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami w regulaminie./Niepotrzebne skreślić/
TAK

NIE

Data i podpis kierownika/opiekuna grupy:
Każdy uczestnik grupy śpiewaczej lub kapeli zobowiązany jest wypełnić oświadczenie ze
względu na obowiązujące procedury bezpieczeństwa podczas III Jesiennych Spotkań
Folklorystycznych w Artystycznej Dolinie w czasie epidemii SARS CoV2. *
*Brak oświadczenia lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział
w wydarzeniu.

