REGULAMIN
Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
organizowanego w ramach XXVI Festiwalu Grup Śpiewaczych „ZIEMIA I PIEŚŃ”
honorowy patronat:
Burmistrza Szprotawy Józefa Rubachy
Dowódcy 11 Batalionu Dowodzenia w Żaganiu ppłk Dariusza Lesiuka

ORGANIZATOR KONKURSU
Szprotawski Dom Kultury

CELEM KONKURSU JEST:
1. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Przywrócenie zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego
dziedzictwa kraju.
3. Stworzenie warunków do ponadpokoleniowych muzycznych spotkań oraz powrotu do tradycji
wspólnego śpiewu, które towarzyszyły ludziom w szczególnych chwilach życia integrując ich.

MIEJSCE I CZAS
Prezentacje konkursowe odbędą się 6 i 7 lipca 2018 w parku Szprotawskiego Domu Kultury.

UCZESTNICY
Do udziału w Konkursie zapraszamy solistów i grupy śpiewacze będące uczestnikami XXVI
Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy przygotowują i wykonują 1 piosenkę o charakterze patriotycznym do wyboru z
przedstawionego indeksu piosenek (w załączniku) lub o podobnym charakterze wyszukaną w
przepastnych annałach pieśni legionowej i o Ojczyźnie – ta może być współczesna.
2. Prezentacja piosenek wyłącznie w języku polskim.

3. Chęć udziału w Konkursie osoby/zespoły zgłaszają poprzez nadesłanie karty zgłoszenia (w
załączeniu) w formie papierowej na adres biura organizacyjnego lub na adres e-mailowy do
dnia 30 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Organizatora).
4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

KRYTERIA OCENY JURY
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru (wartość artystyczna, skala trudności, aranżacja muzyczna),
- interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki,
umiejętne operowanie środkami wyrazu, jak mimika, gest),
- technika wokalna oraz dykcja.

NAGRODY
Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy. Zdobywcom 3
pierwszych miejsc nagrody pieniężne lub rzeczowe oraz puchary:
Burmistrza Szprotawy, Dowódcy 11 Batalionu Dowodzenia w Żaganiu, Dyrektora
Szprotawskiego Domu Kultury i inne.
Profesjonalne nagranie konkursu oraz dokumentację foto na nośniku CD otrzymają wszyscy
wykonawcy.
Nagrody i puchary zostaną wręczone podczas koncertu galowego XXVI Festiwalu Grup
Śpiewaczych „Ziemia Pieśń” – 8 lipca 2018
Uwaga: Jury może dokonać innego podziału nagród.

BIURO ORGANIZACYJNE
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1
67-300 Szprotawa
tel. 683762401, 500202518
e-mail: zip2018@szdk.pl
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od postanowień Organizatora i decyzji Jury nie ma odwołania.

2. Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Szprotawski Dom Kultury. Dane
osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane
w celu:
- realizacji Konkursu
- wyłonienia zwycięzców Konkursu
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy
uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnika
Konkursu na stronie organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących na potrzeby organizacji Konkursu
oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora.
UWAGA!
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora zdjęć oraz
zapisów video z konkursu w mediach.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają
zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej
Organizatora.
Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych
nieujętych w regulaminie, przysługuje organizatorowi.

