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REGULAMIN
49. PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH I OBRZĘDOWYCH
„ŻYWIECKIE GODY 2018”
Grupy kolędnicze i obrzędowe – występujące w izbie




I. TERMINY  I MIEJSCA:
Przegląd konkursowy: 13 i 14 stycznia 2018 r. (sobota, niedziela) – od godzin południowych do wieczornych w kilku turach, w zależności od ilości zgłoszeń - Środowiskowy Klub 
Papiernik Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, ul. ks. pr. Stanisława Słonki 31

Koncert laureatów: 
28 stycznia 2018 r. (niedziela), godz. 17.00
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej - Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz,
ul. Juliusza Słowackiego 17

II. ORGANIZATORZY:
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej - Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

III. CELE I ZAŁOŻENIA:
Założeniem programowym „Żywieckich Godów” jest kultywowanie i popularyzacja ludowych obrzędów i tradycji związanych z okresem od św. Andrzeja, poprzez adwent, święta Bożego Narodzenia, zwyczaje Nowego Roku do końca mięsopustu.

W „Żywieckich Godach” mogą brać udział grupy kolędnicze oraz obrzędowe przedstawiające obrzędy i tradycje ze wszystkich regionów etnograficznych Beskidu Śląskiego i Żywiecczyzny (należące do nich powiaty: żywiecki, cieszyński, bielski i suski) Organizatorzy szczególnie cenić będą udział autentycznych grup kolędników wiejskich, występujących w tradycyjnym składzie osobowym. Oprócz grup występujących od lat na „Żywieckich Godach” serdecznie zapraszają nowo powstające grupy, zwłaszcza szkolne i parafialne. Dla nich, w zależności od zainteresowania, przewidujemy możliwość przeprowadzenia konsultacji.

IV. PODZIAŁ NA KATEGORIE oraz GRUPY WIEKOWE:

1. Przegląd dorosłych grup kolędniczych i obrzędowych

Grupy kolędnicze i obrzędowe występujące w izbie: mikołaje, wigilia, kolędnicy z gwiazdą, kulą, soplem, szopką, kozą, owsem, turoniem, różanką, Trzej Królowie, kolędnicy z rajem, Dorotą, szopką ruchomą, herody, szlachcice, pielgrzymi, sopotniańscy Trzej Królowie, z konikiem, kolędnicy bez rekwizytów, poza oknem, mięsopustnicy




2. Przegląd dziecięcych grup kolędniczych

Kategoria I
Grupy kolędnicze: z gwiazdą, szopką, kulą, soplem, turoniem, z kozą, owsem, pastuszkowie, Trzej Królowie, podchodnicy, podłaźnicy.

Kategoria II
Dzieci składające powinszowania (prezentowane przez podłaźników, winszowników 
na Tomę, w Wigilię, w Szczepana, na Nowy Rok)

Uwaga: W obu kategoriach przeglądu dziecięcego organizatorzy będą przyjmować po maksimum 3 zgłoszenia z jednej instytucji lub organizacji (szkoła, OPP, zespół regionalny…)

V. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Uczestników konkursu oceniać będzie jury składające się ze specjalistów w zakresie etnografii, choreografii i muzyki.
2. Najlepsze grupy i zespoły oraz osoby indywidualne otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe przyznane przez jury i ufundowane przez organizatorów „Żywieckich Godów”. 
Zostaną także zaproszone do koncertu laureatów, który odbędzie się w Bielsku-Białej 
28 stycznia.
3. W przeglądzie nie mogą brać udziału zespoły prezentujące jasełka.
4. Organizatorzy zapewniają uczestnikom drobny poczęstunek.
5. Wykonawcy otrzymają pisemną informację o miejscu i godzinie występu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania zdjęć oraz nagrań fonograficznych, telewizyjnych  i wideo, mających na celu dokumentowanie i  promowanie imprezy. Za wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
7. Nagrody oraz wyróżnienia pieniężne nie będą wręczane podczas koncertu laureatów. Prosimy o podanie na karcie zgłoszenia dokładnego adresu lub numeru konta, na który zostaną przesłane pieniądze.
9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do jury i organizatorów.


Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 stycznia 2018 r. pod adresem:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-822-05-93, 33-812-69-08
lub drogą mailową
rok@rok.bielsko.pl
 (karty zgłoszenia do pobrania na stronie: www.rok.bielsko.pl lub www.silesiakultura.pl)
514-059-009 Dariusz Kocemba



Integralną częścią „Żywieckich Godów 2018” jest konkurs obrzędowych grup plenerowych w Milówce 20 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera osobny regulamin obrzędowych grup plenerowych.


KARTA ZGŁOSZENIA
„Żywieckie Gody 2018”
grupy kolędnicze występujące na scenie



1. Nazwa grupy..........................................................................................................................................

2. Adres grupy............................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko kierownika grupy..........................................................................................................

4. Adres i numer telefonu kierownika.......................................................................................................

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

5. Ilość uczestników……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Czas trwania programu..................................................................................................................

7. Nazwa programu...................................................................................................................................

8. Opis programu.......................................................................................................................................

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

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

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

9. Kategoria, w której zespół zgłasza udział...............................................................................................

10. Dokładny adres lub numer konta, na który należy wysłać ewentualne nagrody pieniężne

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

11. Dokładny adres mailowy lub numer telefonu, celem dalszego kontaktowania się z Państwem

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




                                                                                                         ……....................................
	podpis kierownika zespołu



Osoby wymienione w karcie zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z konkursem. Administratorem tych danych jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Zgoda wymienionych osób na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostały one poinformowane o przysługującym im prawie dostępu do danych i ich poprawienia.

