REGULAMIN
XXIX Festiwalu Grup Śpiewaczych
„Ziemia i Pieśń”
Szprotawa, 2 – 4 lipca 2021r.

CELE FESTIWALU
1. Propagowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego niematerialnego i
materialnego polskiej kultury ludowej, w tym szczególnie śpiewu.
2. Edukacja kulturowa i przełamywanie stereotypów, uprzedzeń między narodami, mniejszościami
poprzez poznawanie ich tradycji i wspólne działania.
3. Poznanie współczesnej twórczości zespołów ludowych.
FORMUŁA FESTIWALU
1. Do udziału w Festiwalu zapraszamy zespoły ludowe i śpiewacze występujące a'capella lub z
akompaniamentem (dopuszczalny jest także półplayback).
2. Festiwal ma formułę konkursu, prezentacjom scenicznym przysłuchuje się Rada Artystyczna,
powołana przez Dyrektora Festiwalu.
3. Oprócz prezentacji scenicznych przewidujemy prezentacje jadła regionalnego, rękodzieła,
animacje oraz biesiadę śpiewaczą z udziałem zespołów (zasady udziału zespołów w pkt. 4
Zasad uczestnictwa).
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 wykonywane tradycyjne
B Pieśni / piosenki napisane współcześnie lub inspirowane folklorem
2. Zespoły do prezentacji przygotowują 3 utwory, których łączny czas nie może przekroczyć 12
minut. Prosimy o przestrzeganie norm czasowych.
3. Zespoły nie mogą wykonywać utworów prezentowanych przez siebie w poprzedniej edycji
Festiwalu.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zespoły do dnia 11.06.2021 r. przesyłają Karty Zgłoszenia wraz z nagranym proponowanym
repertuarem (mp3, video, linki internetowe) oraz z podpisanymi załącznikami:
zał. nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zał. nr 2 Zgoda na wykorzystanie wizerunku
UWAGA! Laureaci, zdobywcy Grand Prix i „Bukowego liścia” w poprzednich 2 latach
festiwalu są zwolnione z wysyłania nagrań.
2. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz załącznikami należy przesłać na adres e-mailowy:
szdk@szdk.pl lub listownie na adres biura organizacyjnego.
3. Rada Artystyczna powołana przez Dyrektora Festiwalu na podstawie zgłoszeń do dnia
16.06.2021r. dokona wyboru zespołów zaproszonych do udziału w Festiwalu. O decyzji Rady
Artystycznej poinformujemy na naszej stronie internetowej www.szdk.pl i bezpośrednio
zespołom na podane adresy e-mail lub telefonicznie.

4. W sobotę 03.07.2021r. planujemy biesiadę „Pod nóżkę”, której wykonawcami będą zespoły
uczestniczące w Festiwalu. Warunkiem zaproszenia do udziału w biesiadzie jest wysłanie
nagrań z repertuarem biesiadnym. Na ich podstawie zaprosimy 3 zespoły, które będą walczyć o
nagrodę publiczności: I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 800 zł, III miejsce – 600 zł. Łączna pula
nagród wynosi 2400 zł. Organizator może dokonać innego podziału nagród.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. GRAND PRIX festiwalu wraz z nagrodą pieniężną – 2000 zł (dwa tysiące złotych) bez
względu na kategorię wykonawczą.
2. Statuetka „Bukowego liścia” wraz z nagrodą pieniężną 800 zł (osiemset złotych) - za
najwartościowsze elementy prezentowanego programu, zgodnie z celami festiwalu w
poszczególnych kategoriach wykonawczych A i B
3. Nagroda specjalna dla najlepszego zespołu w kategorii dziecięco - młodzieżowej (do lat 15)
4. Tytuły laureata wraz z dyplomami i nagrodami pieniężnymi lub rzeczowymi - za
najwartościowsze elementy prezentacji scenicznych w tym jakość wokalno-muzyczna i dobór
repertuaru.
5. Wyróżnienia wraz z dyplomami.
6. Nagrody indywidualne - przyznawane poza decyzją Rady Artystycznej.
7. Rada Artystyczna może nie przyznać wszystkich wyżej wymienionych nagród.
8. Zespoły nagrodzone tytułem GRAND PRIX, „Bukowego Liścia”, tytułem laureata, mają
obowiązek uczestniczenia w koncercie galowym (4.07.2021r.). Z powodów szczególnie
ważnych zgodę na nieuczestniczenie zespołu w koncercie galowym może podjąć Dyrektor
Festiwalu.
UWAGA! Ubiegłoroczni zdobywcy nagrody GRAND PRIX i „Bukowego liścia” nie mogą
być ponownie nominowani do tej nagrody. Mogą jednakże otrzymać tytuł laureata i inne
nagrody.
KOSZTY UDZIAŁU W FESTIWALU
Placówki delegujące lub zespoły we własnym zakresie pokrywać będą następujące koszty:
a. podróży;
b. ubezpieczenia własnego na czas trwania Festiwalu;
c. akredytacji zespołu (20 zł od osoby);
d. noclegów (zespołom, które będą chciały skorzystać z noclegów możemy pomóc w ich
poszukiwaniu i negocjacji cen – od 40 zł do 90 zł/osoby w zależności od miejsca: internat,
hotel, motel). Chęć korzystania z noclegów należy zaznaczyć na karcie zgłoszeniowej.
e. wyżywienia (wybór należy zaznaczyć na karcie zgłoszeniowej)
• śniadanie – 15 zł
• obiad - 25 zł
• kolacja – 15 zł
• w każdym dniu trwania Festiwalu Organizator zapewnia ich uczestnikom ciepły posiłek
(piątek, sobota podczas biesiady, niedziela – po koncercie galowym)
Zespoły, które zostały zaproszone na Festiwal a zarezerwowały wyżywienie zobowiązane są do
zapłacenia całej wyliczonej kwoty wraz z akredytacją 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.

Dla sprawnego przebiegu Festiwalu organizatorzy zapewniają:
• Profesjonalną scenę wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, dostosowaną do wymogów zespołów.
• Nieodpłatne miejsce o powierzchni max. 3m x 3m do sprzedaży wytworów sztuki ludowej,
rękodzieła, jadła regionalnego, itp. przywiezionych przez zespół (w miarę możliwości
zapewnimy namiot lub inne zadaszenie). Zespoły chcące skorzystać z tej możliwości przesyłają
podpisaną Kartę Zgłoszenia Wystawców.

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

ADRES E-MAIL:
szdk@szdk.pl

Przewidywany harmonogram działań:
02.07.2021
I Koncert przeglądowy - zespoły w województwa lubuskiego
„Kultura ludowa, ludowość, ludyczność” – panel dyskusyjny (sala widowiskowa SzDK)
„Raz na ludowo” – biesiada z zespołami ZiP
03.07.2021
II Koncert przeglądowy
III Koncert przeglądowy
„Pod nóżkę” – biesiada + Gwiazda wieczoru (finansowana przez STOART)
04.07.2021
Msze Św. na terenie Dekanatu
Korowód ulicami miasta
Koncert Finałowy z biesiadą pożegnalną
Postanowienia końcowe
Przesłanie Karty Zgłoszenia wraz z załącznikami jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Informacja
związana z RODO umieszczona jest w załącznikach.
Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w
Regulaminie, przysługuje Organizatorowi.

Z uwagi na COVID-19 tegoroczna edycja Festiwalu może zostać przesunięta na innym termin
lub może się nie odbyć.

