Regulamin Festiwalu "Wiosna na ludowo"
Krapkowice - 11.06.2015 r.
1. Organizatorem Festiwalu muzyczno-taneczno-teatralnego ”Wiosna na ludowo”, kierowanego
do dzieci i młodzieży placówek oświatowych naszego miasta i gminy a współfinansowanego ze
środków Gminy Krapkowice, jest Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe wraz
z Krapkowickim Domem Kultury.
2. Podczas festiwalu uczestnicy będą mogli zaprezentować piosenki, tańce lub scenki czy
monologi (gawędy) związane z polską kulturą ludową (nie tylko śląską).
3. CEL IMPREZY:
- zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się tradycjami i zwyczajami ludowymi;
- umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania się w repertuarze ludowym przed szerszą
publicznością;
- promocja dorobku zespołów i uczestników indywidualnych w zakresie kultywowania tradycji
oraz zwyczajów polskiej kultury ludowej;
- integracja dzieci i młodzieży
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Każdy wykonawca lub zespół powinien prezentować repertuar nawiązujący do tradycji i kultury
ludowej śląskiej lub innych regionów Polski.
- Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut.
- Każdy uczestniczący w festiwalu solista lub zespół przybywa z opiekunem.
- Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za:
 bezpieczeństwo uczestników;
 punktualność i właściwe ich zachowanie podczas realizacji programu festiwalu;
 przyjazne odnoszenie się podopiecznych do innych uczestników i osób obsługujących
festiwal.
5. KRYTERIA OCENY:
- dobór tematu prezentacji, wierność w ukazaniu tradycji,
- konstrukcja programu i poziom jego scenicznej interpretacji,
- strój i rekwizyty dostosowane do treści programu,
- repertuar i czystość śpiewu,
- charakter, poziom wykonania tańca i dostosowanie do możliwości wykonawców,
- gwarowe brzmienia tekstów i dykcja
- ogólny wyraz artystyczny
6. Odrębna będzie ocena grup przedszkolnych i wiekowych szkolnych.
7. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu dokonuje się poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia,
którą należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2015 r. na
adres:
Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe
Zespół Szkół Sportowych Nr 1
47-303 Krapkowice
Osiedle XXX-lecia 24
z dopiskiem na kopercie „Wiosna na ludowo”
8. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania
niniejszego regulaminu Festiwalu, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, oraz
wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie w mediach przez
organizatorów materiałów filmowych, fonograficznych i fotograficznych, sporządzonych
w trakcie trwania Festiwalu, jako jego podsumowanie.
9. Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną opiekunowi potwierdzenie przyjęcia zespołu wraz
z programem oraz kolejnością występów na adres podany w zgłoszeniu.

