Regulamin Konkursu Piosenki o Roztoczu
podczas XXI Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu w Suścu
Organizator Festiwalu:
Wójt Gminy Susiec
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Cele Festiwalu:
• popularyzacja tradycji śpiewu ludowego,
• aktywizacja młodzieży i osób dorosłych do opieki nad pamiątkami przeszłości, naturalnymi obiektami przyrodniczymi
oraz trasami turystycznymi wyrażona w pieśniach,
•
popularyzacja pieśni o Roztoczu,
•
inspirowanie wykonawców do poszukiwań repertuaru.
1. Do udziału w Konkursie zapraszamy Zespoły amatorskie (zespół ludowy, wokalny, śpiewaczy, kapele z Polski
i Ukrainy), z wyłączeniem laureatów I miejsca Konkursu Piosenki o Roztoczu z 2021 roku , których zapraszamy
do występu podczas Festiwalu w dniu 31.07.2022 r.
2. W przeglądzie mogą brać udział maksymalni dwa zespoły reprezentujące miasto/ gminę. Nie dotyczy organizatora.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.
3. Udział w festiwalu obliguje do zaprezentowania dwóch utworów:
• Piosenki tradycyjne związane z Roztoczem.
• Dowolny utwór ludowy (tradycyjny lub współczesny).
4. Zespoły i kapele przygotowują 2 utwory a capella lub z akompaniamentem – zachęcamy do prezentacji własnych
tekstów i kompozycji. Nie dopuszcza się korzystania z playbacków i półplaybacków.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 min.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełniona karta zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr.1) przesłana do dnia 15 lipca 2022 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu ul.
Tomaszowska 100, 22 – 672 Susiec, lub pocztą elektroniczną na maila: gok_susiec@wp.pl.
6. Konkursu Piosenki o Roztoczu odbędzie się podczas XXI Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu,
31 lipca 2022 r. o godz. 1400 w parku przy stacji kolejowej w Suścu.
7. Dla wszystkich wykonawców przyznane zostaną statuetki i pamiątkowe dyplomy, a dla laureatów nagrody pieniężne.
Nagrody pieniężne zostały ufundowane przez Wójta Gminy Susiec, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim i
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu.
8. Oceny dokona Komisja Artystyczna biorąc pod uwagę:
•
dobór tematyczny repertuaru,
•
muzykalność, walory głosowe,
•
poziom wykonania,
•
ogólny wyraz artystyczny,
Organizator zachęca zespoły do występowania w strojach ludowych w czasie prezentacji konkursowych.
9. Sprawy organizacyjne
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących. Organizatorzy zapewniają posiłek
dla osób uczestniczących w konkursie. Ubezpieczenie nie leży w gestii organizatora
UWAGA:
Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania prezentacji konkursowych (bez
wypłacania honorariów) w radio i telewizji oraz realizacji nagrań promujących i popularyzujących region oraz Festiwal
Pieśni o Roztoczu. Od zespołów występujących w kolejnych edycjach konkursu wymagana jest zmiana repertuaru.
Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach
promocyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
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