Regulamin Regionalnego Festiwalu Piosenek i Przyśpiewek Ludowych
i Patriotycznych dla dzieci i młodzieży
Festiwal poświęcony pamięci niedawno zmarłej regionalistki,
wieloletniej Jeżewskiej Bibliotekarki kultywującej tradycje Kociewskie
I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie w ramach projektu "Jo Kociewie Je w Jeżewie" dofinansowane ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.
II. Cele konkursu:
 Kultywowanie tradycji i popularyzacja śpiewania piosenek i przyśpiewek ludowych
i patriotycznych
 Edukacja regionalna na bazie specyfiki gwary Kociewskiej
 Uczczenie pamięci niedawno zmarłej regionalistki, wieloletniej Bibliotekarki Biblioteki Publicznej w
Jeżewie, kultywującej tradycje i edukującej o Kociewiu dzieci i młodzież
 Nawiązanie do przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania Niepodległości
 Prezentacja talentu dzieci i młodzieży, a także wspieranie ich rozwoju artystycznego
III. Zadanie konkursowe:
Każdy solista/duet/zespół wokalny ma za zadanie konkursowe wykonanie jednej piosenki/ przyśpiewki
ludowej lub patriotycznej w dowolnej aranżacji. W przypadku przyśpiewek ludowych mile widziane
będzie śpiewanie w gwarze Kociewskiej.
IV. Uczestnicy:
W Regionalnym Festiwalu Piosenek i Przyśpiewek Ludowych i Patriotycznych mogą wziąć udział dzieci i
młodzież w wieku szkolnym od klasy I - VIII i trzecie klasy Gimnazjów z województwa Kujawsko Pomorskiego i Pomorskiego ze szczególnych uwzględnieniem regionu etnograficznego Kociewie
- śpiewający jako: solista, duety, zespół wokalny.
- Każdy uczestnik może wystąpić tylko raz. Organizatorzy dopuszczają dwukrotny występ
w konfiguracji: jako solista i jako członek zespołu.
V. Kategorie konkursu:
- Z racji tego, że Regionalny Festiwal Piosenek i Przyśpiewek Ludowych i Patriotycznych organizowany
jest po raz pierwszy, organizatorzy dopiero po ilości i charakterze zgłoszeń, ostatecznie ustalą
poszczególne kategorie i podadzą je do publicznej wiadomości.
Planowane są: kategorie wiekowe klasy I - III, IV - VIII + III klasy Gimnazjum, soliści, zespoły wokalne do
których klasyfikować się będą duety.
VI. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy solista/duet/zespół wokalny obowiązkowo musi wypełnić kartę zgłoszeniową oraz dostarczyć
podkład muzyczny.
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Taki zestaw należy przesłać na adres e-mail: domkultury_jezewo@o2.pl lub dostarczyć osobiście do
pomieszczenia GOK Jeżewo mieszczącego się w budynku Hali Sportowej w Jeżewie ul. Spacerowa 23F 86
- 131 Jeżewo najpóźniej do 19.10. 2018 r. do godz. 15:00.
2. Podczas konkursowego występu wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu lub podkładu
muzycznego wcześniej dostarczonego, nagranego na jednym z poniższych nośników:
pendrive - w formacie MP3 (preferowane)
-płyta CD w formacie AUDIO lub MP3,
Na pendrivie/ płycie CD musi znaleźć się wyłącznie podkład utworu prezentowanego podczas konkursu
(bez umieszczania w folderach).
4. Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz możliwości warsztatowych uczestnika.
VII. OCENA WYKONANIA, NAGRODY:
1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie
stosowane kryteria artystyczne takie jak: dobór repertuaru, posługiwanie się gwarą Kociewską,
interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja utworu, zgodność formy z tradycją.
Pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się w strojach i odpowiednim wizerunku
scenicznym uczestników.
2. Regionalny Festiwal Piosenek i Przyśpiewek Ludowych i Patriotycznych ma formę konkursu i
organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów w poszczególnych kategoriach i drobne
upominki dla uczestników Festiwalu.
VIII. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Regionalny Festiwal Piosenek i Przyśpiewek Ludowych i Patriotycznych odbędzie się w dniu
25 listopada 2018 r. od godz. 15:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Jeżewie ul. Główna 2a.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie limitu zgłoszeń zgodnie z kolejnością ich wpływu.
2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość wykonywania jednej zwrotki i
refrenu w ramach konkursowej prezentacji utworu.
3. Kolejność prezentacji będzie podana na Facebook/Ośrodek Kultury Jeżewo – Fanpage oraz na stronie
www.ug-jezewo.lo.pl.
4. Uczestnicy są zobowiązani do przybycia na Regionalny Festiwal Piosenek i Przyśpiewek Ludowych i
Patriotycznych najpóźniej na pół godziny przed jego rozpoczęciem.
5. Ze względów organizacyjnych, w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, należy poinformować o
tym fakcie organizatora najszybciej jak to możliwe telefonicznie lub smsowo.
6. Podpisanie karty zgłoszenia (wersja papierowa lub skan) jest równoznaczne z zaakceptowaniem
powyższego regulaminu przez uczestników i ich rodziców.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji występów oraz do wykorzystywania nagrań i zdjęć
podczas Festiwalu w celach promocyjnych bez wypłacania wynagrodzeń autorom i wykonawcom.
8. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii organizatora konkursu.
9. Wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator konkursu w porozumieniu z przewodniczącym jury.
10. Dodatkowych informacji udziela telefonicznie Magdalena Potulska - 728 622 980.
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