REGULAMIN
III POWIATOWEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW LUDOWYCH
I ŚPIEWACZYCH W CZARNOCINIE 2019
§1
Organizator:
1. Organizator: Gmina Czarnocin,
2. Współorganizator: Powiat Piotrkowski,
3. Współorganizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie,

§2
Cele przeglądu:
1. Promocja lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej Powiatu Piotrkowskiego.
2. Spotkanie się wykonawców z terenu Powiatu Piotrkowskiego w celu nawiązania kontaktów,
wymiany doświadczeń i poszerzania repertuaru oraz zaprezentowania dorobku artystycznego,
w tym starych, zapomnianych pieśni, przyśpiewek ludowych, obrzędów i zwyczajów.
3. Rozpowszechnienie tradycji śpiewu i tańca oraz kultywowanie i przekazanie młodemu
pokoleniu wiedzy ludowej z obszaru Powiatu Piotrkowskiego.
4. Ochrona i dokumentacja tradycji folklorystycznego repertuaru, a także popularyzacja tych
tradycji w społeczeństwie.
5. Pobudzanie aktywności mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego i wzmacnianie ich więzi z
miejscem zamieszkania.
§3
Repertuar - Przedmiot Przeglądu:
1. Przedmiotem Przeglądu jest prezentacja tradycyjnego folkloru przejawiającego się
w gawędach, pieśniach, muzyce, tradycyjnych tańcach, zwyczajach i obrzędach.
2. Muzyka i pieśni powinny być ludowe i tradycyjne, zarówno takie, jakie dawniej śpiewano na
co dzień (np. zalotne, miłosne, sieroce, pasterskie, ballady i inne), jak i obrzędowe (np.
pastorałki, pieśni sobótkowe, żniwne, dożynkowe, weselne i inne).
3. Tańce mogą być zarówno powszechnie tańczone (np. polki, oberki, owijoki, walczyki,
mazurki, kujawiaki, kujony), jak i obrzędowe, choćby nawet były pozbawione zwyczajowego
nazywania ich tańcami (np. taniec zapustny „na len i konopie”, obrzędowe wyskoki,
obtańcowywanie i oprowadzanie), można również zaprezentować tańce o charakterze zabaw
wykonywane dawniej na weselach lub karczmach.
4. Czas trwania konkursowego występu:
 do 10 min. dla zespołów śpiewaczych,
 do 15 min. dla zespołów z programem wokalno-tanecznym,
 do 20 min. dla zespołów przedstawiających: obrzęd, zwyczaj ludowy lub scenkę
obyczajową z życia wsi

5. Każdy z uczestników powinien dodatkowo przygotować jedną pieśń ze zbiorów (Śpiewniki
domowe) Stanisława Moniuszki z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin kompozytora.
§4
Miejsce i termin:
Przegląd odbędzie się w dniu 6 października (niedziela) 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Czarnocinie, ul. Główna 134.
Przegląd rozpoczyna się o godz. 14.00. (ilość zgłoszeń będzie miało wpływ na końcowy kształt
programu przeglądu)
§5
Uczestnictwo:
1. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły ludowe: śpiewacze i taneczne z terenu Powiatu
Piotrkowskiego.
2. Należy zgłosić się do przeglądu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarnocinie.
Wypełniony i podpisany formularz (Załącznik 1) należy przesłać drogą elektroniczną na
adres: m.dziecielewska@czarnocin.pl nr kontaktowy: 44 616-50-77 lub 606-740-806
4. Integralną częścią Karty zgłoszenia jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby
reprezentującej zespół na Przeglądzie oraz Klauzula Informacyjna (Załącznik 2).
5. Liczba występujących zespołów jest ograniczona do 10.
6. O zakwalifikowaniu się do Przeglądu decydować będą: poprawnie wypełniony i przesłany
w terminie formularz oraz kolejność zgłoszeń.
7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.09.2019 r.
§6
Komisja i ocena:
1. Kapituła przeglądu powołana przez organizatora dokona oceny zespołów.
2. Kapituła przeglądu przy ocenie występów będzie zwracała uwagę na:
 Oryginalność repertuaru: 1-5 punktów
 Zgodność repertuaru z tradycją danego regionu: 1-5 punktów
 Sposób wykonania: 1-5 punktów
 Trafność stylizacji – wykorzystanie strojów ludowych i rekwizytów: 1-5 punktów
 Ruch sceniczny: 1-5 punktów
Uczestnik może otrzymać maksymalnie 25 punktów.
3. Rozstrzygnięcie przeglądu nastąpi w dniu przeglądu.
4. Decyzja komisji jest ostateczna.

§7
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom przeglądu.
2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
3. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu Przeglądu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania i późniejszego wykorzystania
prezentacji przeglądu w radiu i telewizji oraz realizacji nagrań dokumentujących,
promujących i popularyzujących Przegląd, Gminę i Powiat.
6. Organizator zastrzega sobie także prawo do ekspozycji zdjęć z przeglądu w materiałach
i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych w celach
promocyjno-reklamowych przeglądu, Gminy i Powiatu.
7. Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom posiłek w dn. 06.10.2019 r. /niedziela/.
9. Organizatorzy umożliwiają prezentację programów dowolnych po zakończeniu przesłuchań
konkursowych /Nagroda Publiczności/.
10. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie
podejmuje organizator przeglądu.

