XXVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL GRUP ŚPIEWACZYCH
„ZIEMIA I PIEŚŃ” - SZPROTAWA 2019
Nazwa zespołu..................................................................................................................
Adres zespołu: miejscowość …..................................ul.................................................
woj..................................................................................... tel. kontaktowy....................
Imię i nazwisko kierownika zespołu …....................................tel.................................
Liczba wykonawców …........................... + osoby towarzyszące np. kierowca............
Data i godzina przyjazdu do Szprotawy …...................................................................
Zakwaterowanie zespołu (podkreślić): tak nie
Noclegi: wpisać ilość nocujących kobiet i mężczyzn
5/6 lipca kobiety …............ mężczyźni...................
6/7 lipca kobiety ….............mężczyźni …..............
Zespoły chcące korzystać z wyżywienia (wpisać ilość osób):
Opcja A
Opcja B
5 lipca obiad …… kolacja…….
obiadokolacja …………
6 lipca śniadanie ……… obiad ……… kolacja …… śniadanie……. obiadokolacja ……
7 lipca śniadanie ……... obiad ………
W każdym dniu można wybrać dowolną opcję!
Kategoria, w której wystąpi zespół (wybór zaznaczyć krzyżykiem)
� pieśni/piosenki tradycyjne
� pieśni/piosenki napisane współcześnie lub inspirowane folklorem
Wykonywany repertuar:
Lp.

Tytuł utworu

Autor tekstu

Autor muzyki
(lub opracowania)

Utwory prezentowane podczas festiwalu

A’capella lub instrumenty
akompaniujące (podać
jakie)

Informacja o zespole - zostanie wykorzystana do celów prezentacji podczas przeglądu
(może być na osobnej kartce)

Deklaracja uczestnictwa w dodatkowych przedsięwzięciach realizowanych w trakcie
festiwalu (wpisać TAK lub NIE)
1) udział w konkursie „Jadło regionalne” (regulamin i karta zgłoszenia w załączeniu) _____
2) udział w biesiadzie w dniu 7 lipca
_____
3) prezentacja rękodzieła (regulamin i karta zgłoszenia w załączeniu)
_____
4) udział w korowodzie (przejście ulicami Szprotawy) - 7 lipca
_____
5) udział we Mszach św. na terenie dekanatu wraz z możliwością zaśpiewania wybranych
fragmentów Mszy św. lub pieśni religijnych (podać tytuły śpiewanych utworów lub fragmentów
Mszy św.) – 7 lipca
______
Przesłanie podpisanej karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
karcie zgłoszeniowej w celu realizacji i promocji Festiwalu. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego i zespołu wizerunku
utrwalonego podczas realizacji Festiwalu w materiałach promocyjnych i informacyjnych SzDK i podmiotów z nim współpracujących.
Oświadczam także, że zapoznałem/am się z regulaminem Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” i akceptuję jego postanowienia

……...............................

……....................................

(podpis kierownika zespołu)

(pieczątka instytucji delegującej)

REGULAMIN

XXVII Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”,
Szprotawa, 05-07 lipca 2019r.

CELE FESTIWALU
1.Propagowanie i upowszechnianie pieśni ludowej, jako ważnego elementu polskiego dziedzictwa
narodowego.
2. Ocalenie od zapomnienia bogactwa polskich pieśni i piosenek, które powstawały na przestrzeni
wieków i towarzyszyły Polakom oraz Mniejszościom Narodowym, żyjącymi z nami na terenie naszego
kraju.
3. Zaprezentowanie współczesnej twórczości zespołów śpiewaczych i propagowanie jej jako ważnej
tradycji folkloru i kultury - opisującej obecną rzeczywistość.
4. Zaprezentowanie twórczości ludowej - rękodzieła, dawnych zawodów, zabaw, tradycji kulinarnych i
innych.
5. Stworzenie warunków do wzajemnego poznania się zespołów i wymiany doświadczeń.
FORMUŁA FESTIWALU
1. Festiwal ma formułę konkursu, Rada Artystyczna przyzna:
*GRAND PRIX festiwalu wraz z nagrodą pieniężną - 1500 zł (jeden tysiąc pięćset zł)
*Statuetkę „Bukowego liścia”- za najwartościowsze elementy prezentowanego programu, zgodnie z
celami festiwalu.
*Nagrodę specjalną za wykonanie utworu Stanisława Moniuszki.
*Tytuły laureata wraz z dyplomami i nagrodami pieniężnymi lub rzeczowymi.
*Wyróżnienia wraz z dyplomami.
UWAGA!
Ubiegłoroczni zdobywcy nagród GRAND PRIX i „Bukowego liścia” nie mogą być ponownie nominowani do tej
nagrody. Mogą jednakże otrzymać tytuł laureata i inne nagrody.

ZASADY PREZENTACJI ZESPOŁÓW

1. Zespoły do prezentacji wybierają jedną z dwóch kategorii wykonawczych A lub B, swój wybór
zaznaczają na karcie zgłoszenia.
Kategorie wykonawcze:
A Pieśni / piosenki tradycyjne
B Pieśni / piosenki napisane współcześnie lub inspirowane folklorem
2. Zespoły do prezentacji przygotowują 3 utwory, których łączny czas nie może przekroczyć 15 minut
(wraz z wejściem i zejściem zespołu). Prosimy o przestrzeganie norm czasowych. Rada Artystyczna
może przerwać występ przekraczający wyznaczony czas.
3. Patronem w roku 2019 jest Stanisław Moniuszko. Dlatego też jeden z trzech utworów powinien być
jego utworem, będzie on oceniany oddzielnie.
4. Zespoły nie mogą wykonywać utworów -prezentowanych przez siebie- na poprzedniej edycji
Festiwalu.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Do udziału w Festiwalu zapraszamy zespoły ludowe i śpiewacze występujące a'capella lub z
akompaniamentem; muzyka, zespołem muzyków (dopuszczalny jest także półplayback).
2.Chęć udziału w Festiwalu zespoły zgłaszają poprzez nadesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu)

wraz z płytą CD z 12 min nagraniem programu lub podaniem linku do odtworzenia w internecie źródła (nagranie MP3 lub video).
UWAGA!
Laureaci i zespoły wyróżnione w poprzednich 3 latach festiwalu są z tego wymogu zwolnione.
3. Kartę zgłoszenia wypełnioną w całości wraz z płytą i załącznikami nr 1 i 2 należy przesłać na adres
biura organizacyjnego lub na adres e-mailowy w nieprzekraczalny terminie do 27 maja 2019r. Karta
powinna być wypełniona w całości.
4. Po tym terminie Rada Artystyczna wybrane zespoły zaprosi do udziału w festiwalu.
5. Decyzję Rady przekażemy do dnia 7 czerwca 2019r. na naszej stronie internetowej www.szdk.pl i
bezpośrednio zespołom (telefonicznie lub listownie).

KOSZTY UDZIAŁU W FESTIWALU
Placówki delegujące lub zespoły we własnym zakresie pokrywają koszty:
- podróży;
- ubezpieczenia własnego na czas trwania Festiwalu;
- akredytacji zespołu (10 zł od osoby);
- noclegów (25zł za dobę od osoby – internat i 40 zł – hotel) Wybór należy zaznaczyć na karcie
zgłoszeniowej;
Uwaga!
Ilość miejsc w hotelu jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania karty zgłoszeniowej na festiwalu.
- wyżywienia (opcja A: śniadanie 12zł, obiad 14zł, kolacja 12zł lub opcja B: śniadanie 12zł,
obiadokolacja 20zł). Wybór należy zaznaczyć na karcie zgłoszeniowej.
- Zespoły, które zostały zaproszone na Festiwal a zarezerwowały wyżywienie zobowiązane są do
zapłacenia całej wyliczonej kwoty na 10 dni przed rozpoczęciem Festiwalu. Kwota ta nie podlega
zwrotowi. Stosowną kwotę zespoły wpłacają na rachunek PKO BP nr 20 1020 5460 0000 5902 0098
5523.
Pozostałą część kosztów (akredytacja i zakwaterowanie) zespoły mogą uregulować w dniu przyjazdu w
kasie Szprotawskiego Domu Kultury lub przelewem w terminie 14 dni po wystawieniu faktury.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
* Dla zespołu materiały promocyjne festiwalu, znaczki, plakaty
* Profesjonalną scenę wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, dostosowaną do wymogów zespołów.
* W pobliżu prezentacji scenicznych miejsce o powierzchni max 3m x 3m do sprzedaży wytworów
sztuki ludowej, rękodzieła itp. przywiezionych przez zespół, (po wcześniejszym zgłoszeniu).
* Miejsce do wspólnego biesiadowania w miejscu zakwaterowania zespołów.
* Płytę CD ze zdjęciami z działań festiwalowych (doślemy po festiwalu).
* Możliwość udziału we Mszach Świętych, na terenie dekanatu wraz z możliwością zaśpiewania
wybranych fragmentów Mszy lub pieśni religijnych a także spotkania z miejscową ludnością po Mszy
Św. (po wcześniejszym zgłoszeniu przez zespół).
* Biesiadę pożegnalną z ciepłym posiłkiem (w trakcie koncertu i po koncercie galowym).
DANE TELE-ADRESOWE:

ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO:
Szprotawski Dom Kultury
67-300 Szprotawa, ul. Mickiewicza 1
tel. 683762401, 500202518

ADRES E-MAILOWY:
zip2019@szdk.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Szprotawski Dom Kultury.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Festiwalu będą przez niego
przetwarzane w celu: realizacji Festiwalu, wyłonienia zwycięzców Festiwalu, doręczenia nagród.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Festiwalu.
Każdy uczestnik festiwalu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku
jako uczestnika Festiwalu na stronie organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących na potrzeby
organizacji Festiwalu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora.
UWAGA!
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora
i podmiotów z nim współpracujących zdjęć oraz zapisów video z Festiwalu w mediach (radio,
prasa, telewizja). 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 i podmiotów z nim współpracujących.
Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych
w regulaminie, przysługuje organizatorowi.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Szprotawskim
Domu Kultury można kontaktować się z inspektorem ochrony danych- e-mail: iod@szdk.pl lub
pisemnie na adres siedziby: Szprotawski Dom Kultury w Szprotawie, ul. Mickiewicza 1 67-300
Szprotawa.

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonego w karcie zgłoszenia przez
administratora - Szprotawski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa, organizatora Festiwalu
Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”.
TAK □ NIE □
oraz dodatkowo danych osobowych w postaci:
a) Pani/Pana numer telefonu podanego w karcie zgłoszenia - w celu kontaktu telefonicznego z
Panią/Panem w związku z realizacją tegorocznego i przyszłych edycji Festiwalu
TAK □ NIE □
b) Pani/Pana adresu e-mail podanego w karcie zgłoszenia - w celu przesyłania informacji związanych z
realizacją tegorocznego i przyszłych edycji Festiwalu
TAK □ NIE □
c) wizerunku swojego i zespołu utrwalonego przez Organizatora Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i
Pieśń” i podmiotów z nim współpracujących - w celu relacjonowania i promowania go we wszystkich
dostępnych mediach (internetowych, tradycyjnych)
TAK □ NIE □
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania, przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania.
5. Informacja o prawie do cofnięcia zgody:
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
6. Postanowienia końcowe
W
przypadku
jakichkolwiek
pytań
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
w Szprotawskim Domu Kultury można kontaktować się z inspektorem ochrony danych- e-mail:
iod@szdk.pl lub pisemnie na adres siedziby: Szprotawski Dom Kultury w Szprotawie,
ul. Mickiewicza 1 67-300 Szprotawa.
Data i czytelny podpis kierownika zespołu

..................................................................

Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku członków zespołu **
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa zespołu, miejscowość)

Imię i nazwisko
członka zespołu

Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych
(czytelny podpis)

Zgoda na wizerunek
(czytelny podpis)

** Zgodę można przesłać wraz z kartą zgłoszeniową lub po otrzymaniu zaproszenia od Organizatora na Festiwal.

