XI Małopolski
Przegląd Zespołów Folklorystycznych

Kraków
09 CZERWCA 2018 r.

REGULAMIN
XI Małopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych
„SMOK 2018”
09 czerwca 2018 r.

CELE:
1. Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego dziecięcych
i młodzieżowych amatorskich zespołów folklorystycznych
2. Promowanie sztuki ludowej
3. Ochrona i dokumentacja tradycji ludowego tańca, śpiewu, a także muzyki z Małopolski
i okolic
4. Pielęgnowanie polskiej tradycji ludowej (w szczególności lokalnej) oraz przekazywanie jej
wzorców dzieciom i młodzieży
5. Wymiana doświadczeń i integracja amatorskich dziecięco-młodzieżowych środowisk
folklorystycznych
6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
ORGANIZATOR:
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”
UCZESTNICY:
Amatorskie dziecięce i młodzieżowe regionalne zespoły folklorystyczne działające
w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach
małopolskich prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej

1.
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3.
4.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Wykonawcy przedstawiają program o łącznym czasie trwania do 15 minut
Zespoły prezentują się przy akompaniamencie kapeli ludowej. Dopuszczalne jest użycie
podkładu CD (tzw. półplayback). Wokal musi być wykonany na żywo
Podczas trwania Przeglądu uczestnicy przebywają pod opieką swoich instruktorów
i opiekunów
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas Przeglądu

WARUNKI TECHNICZNE:
1. Prezentacje odbywają się na scenie o wymiarach 8 m x 6 m
2. Organizator zapewnia nagłośnienie (w tym odtwarzacz CD, maksymalnie 8 mikrofonów
przewodowych) i garderobę
Przegląd nie ma charakteru konkursowego

ZGŁOSZENIA:
Przesyłanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza
dostępnego na stronie www.krakowiak.edu.pl/smok
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 31 maja 2018 r.
ROZPORZĄDZENIA PRAWNE:

Wzięcie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika lub jego
opiekuna prawnego na:
a) przetwarzanie i publikowanie przez organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ) dla potrzeb związanych z realizacją
Konkursu;
b) nieodpłatne utrwalenie i publikację wizerunku w materiałach informacyjnych
i promocyjnych Organizatora (strona www, portale społecznościowe typu Facebook,
publikacje tematyczne itp.) zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późn. zm.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystywania prezentacji
poszczególnych uczestników Przeglądu bez wypłacania honorariów.
Zgłoszenie uczestnictwa do Przeglądu oznacza akceptację jego warunków wyrażonych
w niniejszym Regulaminie.
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SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia. Wszyscy członkowie zespołu
są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia (grupowego lub indywidualnego), które
pokrywa koszty leczenia na terenie Polski w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Za dopełnienie tego obowiązku odpowiedzialny jest kierownik grupy
Uczestnicy zobowiązani są do przyjazdu na Przegląd pod opieką osób zgodnie z przepisami
obowiązującymi w placówkach oświatowych
Rejestracja zespołów biorących udział w Przeglądzie odbywać się będzie w siedzibie
Organizatora (tj. w budynku Szkoły Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ul. Bujaka 15)
Istniej możliwość skorzystania z posiłku za dodatkową opłatą. W tym celu prosimy o kontakt
z naszym Zespołem do 27 maja 2018 r. telefonując pod nr 12 654 42 68.
Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki
W zależności od ilości zgłoszeń czas organizowanego Przeglądu może ulec zmianie
Do dnia 04.06.2018 r. na stronie Organizatora (www.krakowiak.edu.pl) zostanie
zamieszczony harmonogram szczegółowy występów

PRZEBIEG WYDARZENIA:*

13.00 - 14.00

Rejestracja uczestników Przeglądu
(siedziba MLZPiT „Krakowiak”, tj. budynek Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15)

14.30-14.40

Oficjalne rozpoczęcie Przeglądu
(Park Kurdwanów, 50 m od siedziby MLZPiT „Krakowiak”)

14.40-15.00

Wręczenie Nagrody w Dziedzinie Kultury dzielnicy XI - Podgórze Duchackie

15.00-16.00

Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Tańców Polskich połączone z
występami zwycięzców

16.00

Prezentacje artystyczne uczestników Przeglądu

Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
ZAPRASZAMY!!!

Informacji udziela:
Małgorzata Pałka
Specjalista ds. promocji
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”
30-611 Kraków, ul. Bujaka 15
Tel./fax 12 654-42-68; tel. 012 654-82-52
promocja@krakowiak.edu.pl
www.krakowiak.edu.pl

