REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO
„ O PUCHAR CZARNYCH DIAMENTÓW”

Termin i miejsce: 13 kwietnia 2019r. godz.9.00; Pałac Młodzieży - sala teatralna
Cele festiwalu:
1. Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych
2. Upowszechnienie folkloru poszczególnych regionów kraju
3. Popularyzacja tańców narodowych (szczególnie poloneza) wśród uczniów śląskich szkół
4. Przybliżenie wiedzy o kulturze ludowej
5. Integracja amatorskich środowisk twórczych oraz wymiana doświadczeń artystycznych
Uczestnicy:
1. Festiwal ma charakter konkursu odbywającego się w dwóch kategoriach:
I kategoria - FOLKLOR (amatorskie zespoły taneczne; dopuszcza się prezentację tańca narodowego)
II kategoria - TAŃCE NARODOWE (uczniowie szkół gimnazjalnych i liceów)
2. Uczestnikami festiwalu:
 amatorskie zespoły taneczne działające w przedszkolach, szkołach i placówkach kultury i oświaty prezentujące
folklor w formie artystycznie opracowanej,
 uczniowie gimnazjów i liceów prezentujący wybrany taniec narodowy
(Polonez, Krakowiak, Mazur, Oberek, Kujawiak) w formie artystycznie opracowanej.
3. Zespoły występują z własną kapelą; dopuszcza się możliwość odtwarzania muzyki z nośnika CD tzw. półplayback,
nie dopuszcza się stosowania pełnego playbacku
(wokal musi być wykonywany „na żywo”)
4. Wiek uczestników:
- uczniowie gimnazjów i liceów prezentujący wybrany taniec narodowy (kat.II)
- I grupa wiekowa: do 6 lat
- II grupa wiekowa: 7 – 13 lat
- III grupa wiekowa: 14 – 19 lat
O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje wiek większości uczestników danej grupy.
5. Zespół, który w ubiegłym roku został Laureatem Festiwalu i zdobył „Puchar Czarnych Diamentów”, w bieżącej
edycji festiwalu może ponownie wziąć udział w konkursie ( z nowym programem), a ponadto może wystąpić w
tegorocznym finale jako „Gość Specjalny” z programem za który zdobył „Puchar Czarnych Diamentów 2018”.
Warunki uczestnictwa:
 O ilości dopuszczonych do Konkursu zespołów decydują organizatorzy na podstawie kolejności zgłoszeń.


Warunkiem udziału w Festiwalu jest wypełnienie on line w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2019r. KARTY
ZGŁOSZENIA dostępnej na stronach: www.pm.katowice.pl



Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzeniem zapoznania się z
KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO obowiązującą w Pałacu Młodzieży, stanowiącą załącznik do regulaminu.



Każdy zespół prezentuje program do 10 minut – przekroczenie czasu występu spowoduje dyskwalifikację zespołu!

Kryteria oceny:
 Dobór repertuaru – program prezentujący autentyczny folklor dostosowany artystycznie do wymogów sceny.
 Dobór muzyki – zachowanie czystości gwarowego brzmienia tekstów.
 Dobór kostiumów i rekwizytów dostosowanych do prezentowanego regionu.
 Stopień trudności wykonania suity.
 Czystość wykonania poszczególnych kroków i figur w prezentowanych tańcach
 Ogólny wyraz artystyczny.






Jury po obejrzeniu prezentacji konkursowych wytypuje zespoły z każdej kategorii tanecznej oraz wiekowej do
Koncertu Galowego.
Jury po obejrzeniu prezentacji w Koncercie Galowym może przyznać nagrody
za I, II i III miejsca w każdej kategorii i grupach wiekowych oraz Puchar Czarnych Diamentów dla zespołu
zdobywającego najwyższe oceny wśród członków Jury.
Wszystkie zespoły biorące udział w festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Sprawy organizacyjne:
1. Harmonogram występów oraz informacje organizacyjne zostaną wysłane przez organizatora drogą mailową oraz
zostaną umieszczony na stronie internetowej www.pm.katowice.pl do dnia 05.04.2019r.
2. Podczas trwania konkursu każdy zespół będzie miała do dyspozycji garderobę.
3. W przypadku przekroczenia limitu wiekowego zespół zostanie zdyskwalifikowany,
4. Odtwarzanie podkładów możliwe jest z nośnika CD - jedno nagranie na opisanym nośniku lub w formacie
MP3.
5. W trakcie występu nie wolno używać własnego oświetlenia.
6. Wymiary sceny: 9m/10m
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie/sali
8. Wszyscy uczestnicy zespołów zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną lub dowód tożsamości,
a opiekunowie grup aktualną listę uczestników zespołów zawierającą imię i nazwisko uczestnika oraz datę
urodzenia, którą oddają w czasie rejestracji zespołów.
9. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Konkursu winni ubezpieczyć ich na czas przejazdu
i pobytu.
10. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
11. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników pokrywają koszty ich transportu, noclegu i wyżywienia
na terenie Katowic. Organizator zapewnia ewentualną pomoc w organizacji noclegu i wyżywienia.
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości, rejestrację telewizyjną, fonograficzną
13. i fotograficzną.
14. Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji do celów promocyjnych Konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których uczestnicy zostaną
poinformowani przed konkursem.
16. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu.

KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: iod@pm.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podst. art.6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych finalistów i laureatów konkursu (imię,
nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu.
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
udziału w konkursie.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Inspektor Ochrony Danych
Patrycja Kaczmarczyk
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, tel. 0-32 60-61-328

