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REGULAMIN
44. PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH I OBRZĘDOWYCH
“ŻYWIECKIE GODY 2013”
Grupy obrzędowe występujące w plenerze – dziady noworoczne i jukace


I. TERMIN  I MIEJSCE PRZEGLĄDU KONKURSOWEGO:
19.01.2013 r. (sobota)  – Milówka

II. KONSULTACJE
Organizatorzy zapraszają przedstawicieli grup obrzędowych zamierzających wystąpić w przeglądzie konkursowym na spotkanie konsultacyjne w dniu 16 grudnia 2012 r. (niedziela) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce.
Prosimy o potwierdzenie (do 5 grudnia br.) udziału w spotkaniu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej (tel. 33-822-05-93, 33-812-69-08) lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce (tel. 33-863-73-99).

III. PODSUMOWANIE 
oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 stycznia 2013 r. (niedziela) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce.

IV. ORGANIZATORZY:
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Gminny Ośrodek Kultury i Samorząd Gminy Milówka

V. CELE I ZAŁOŻENIA:
Założeniem programowym plenerowej części “Żywieckich Godów” jest kultywowanie i popularyzacja ludowych obrzędów związanych z okresem Sylwestra oraz Nowego Roku.

VI. KRYTERIA OCENY:
Zgłoszone grupy będzie oceniać jury według następujących kryteriów:
- przedstawienie obrzędu jak najbardziej zgodnie z tradycją swojego miejsca zamieszkania,
- dobór postaci obrzędowych właściwy dla terenu, z którego wywodzi się grupa,
- prawidłowe, estetyczne i zgodne z graną postacią stroje oraz rekwizyty obrzędowe,
- charakterystyczny dla grup dziadów skład kapeli, repertuar muzyczny i taniec.
Uwaga! 
Nie będą oceniane w konkursie grupy złożone z samych dzieci. Po uzgodnieniu z organizatorami mogą one wystąpić w niekonkursowych prezentacjach.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Jury przyzna nagrody pieniężne różnego stopnia i w różnej wysokości.
Najwyżej oceniona grupa otrzyma honorową (niepieniężną) Nagrodę Złotych Koni

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.
2. Zespoły otrzymają pisemną informację o miejscu i godzinie występu.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do jury i organizatorów.
4. 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.
5. Imprezą towarzyszącą  konkursowi grup obrzędowych jest konkurs trzaskania z bata, który odbędzie się w Milówce 19 stycznia w godzinach porannych. Regulamin tego konkursu wraz z kartą zgłoszenia na odrębnej kartce.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji zespołów  nadużywających alkoholu. Powodem wykluczenia z imprezy może być też  niewłaściwe zachowanie grupy lub jej kierownika poza konkursowymi prezentacjami, np. na spotkaniu z jury lub podczas posiłku.

IX. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU W MILÓWCE
Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia 2013 r. pod adresem:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-822-05-93, 33-812-69-08
faks: 33-812-33-33,
lub
e-mail: folklor@etnofoto.net
(karty do pobrania na www. rok.bielsko.pl lub www. silesiakultura.pl)

0506045033 Monika Teśluk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. PREZENTACJE W ŻYWCU
Integralną częścią “Żywieckich Godów 2013” jest dzień plenerowy w Żywcu w  sobotę 26 stycznia, od godziny 9.00.
W jego programie jest korowód przebierańców, który przejdzie ulicami miasta, niekonkursowe prezentacje dziadów noworocznych oraz konkurs trzaskania z bata. Zespoły uczestniczące w korowodzie i prezentacjach otrzymają nagrody finansowe za udział. Zgłoszenie udziału w tych prezentacjach należy składać do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, al. Wolności 4.

Szczegółowych informacji udziela Aneta Brasse, tel. 33-475-11-60, kom. 600471949


























KARTA ZGŁOSZENIA
“Żywieckie Gody 2013”


1. Nazwa zespołu....................................................................................................


2. Adres zespołu......................................................................................................


3. Imię i nazwisko kierownika zespołu.....................................................................


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


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


5. Ilość występujących uczestników .......................................................................


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


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


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


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


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


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


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




REGULAMIN
44. PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH I OBRZĘDOWYCH
“ŻYWIECKIE GODY 2013”
KONKURS TRZASKANIA Z BATA

1. Termin i miejsce przeglądu konkursowego: 19 stycznia 2013 r., godziny poranne – Milówka.

2. W konkursie mogą wziąć udział pojedyncze osoby niezwiązane z zespołami, a zespoły mogą wytypować i zgłosić nie więcej niż trzech zawodników.

3. Konkurs oceniać będzie osobna komisja powołana przez organizatorów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- sprawność operowania rekwizytem w przestrzeni,
- rytmiczność i dynamika uderzeń z uwzględnieniem ruchu ciała,
- ciekawy zestaw elementów ruchowych podczas trzaskania z bata.

4. Czas popisu wykonawców nie może przekroczyć 1,5 minuty dla osób dorosłych i 1 minuty dla młodzieży do lat 15.

5. Każdego wykonawcę obowiązuje strój pachołka, cygana lub jukaca.

6. W konkursie mogą wystąpić wyłącznie te osoby, które wcześniej prześlą kartę zgłoszenia.

KARTA ZGŁOSZENIA
“ŻYWIECKIE GODY 2013”
KONKURS TRZASKANIA Z BATA

1. Imię i nazwisko ...................................................................................................


2. Adres .................................................................................................................


3. Wiek ...................................................................................................................


4. Z jakiego zespołu ...............................................................................................


5. Dane osobowe oraz numer konta niezbędny do przesłania nagrody pieniężnej.


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


...................................
podpis


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.

