„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Regulamin konkursu
pn. „VII Przegląd Kapel Ludowych”
organizowanego podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych
Agro Pomerania 2018
I. ORGANIZATOR
1. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
II. MIEJSCE KONKURSU
Barzkowice, powiat stargardzki
III. TERMIN KONKURSU
1. 8 września 2018 r.
•
•
•

godzina 9.00 - 18.00 przegląd zespołów na scenie głównej
godzina 18.00 - 19.00 obrady komisji i wyłonienie laureatów konkursu
godzina 19.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz upominków uczestnikom konkursu,
za wyjątkiem laureatów oraz wyróżnionych zespołów, którzy zostaną nagrodzeni dnia następnego.

2. 09 września 2018 r.
• godzina 13.00 - 15.00 – wręczenie nagród laureatom I – III miejsca oraz trzem zespołom wyróżnionym
w konkursie. Wręczenie nagród zostanie poprzedzone występem każdego z nagrodzonych zespołów.
IV. CELE KONKURSU
1. Prezentacja Kapel Ludowych z województwa zachodniopomorskiego.
2. Upowszechnianie wiedzy o tradycjach regionalnych wśród mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego.
3. Ocalenie od zapomnienia zwyczajów pieśni ludowych, prezentacja ludowej kultury muzycznej
Pomorza Zachodniego, stworzenie warunków do przedstawiania współcześnie tworzonego folkloru
przez mieszkańców tych rejonów oraz możliwość wymiany doświadczeń między zespołami.
4. Popularyzacja i ożywienie folklorystycznego repertuaru w społeczeństwie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla kapel ludowych z województwa zachodniopomorskiego, składających
się maksymalnie z 15 osób, wykonujący repertuar folklorystyczno – ludowy.
2. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zespoły działające pod patronatem domów kultury, urzędów
gmin i miast, stowarzyszeń i innych lub prowadzące działalność gospodarczą.
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3. Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni zgłosić chęć uczestnictwa na załączonej karcie
uczestnictwa, dostępnej na stronie internetowej www.zodr.pl oraz w Powiatowych Zespołach
Doradztwa Rolniczego, których wykaz znajduje się na stronie www.zodr.pl .
4. Maksymalna ilość zespołów biorących udział w konkursie to 20, o uczestnictwie w konkursie decyduje
kolejność zgłoszeń.
5. Karty uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 10 sierpnia 2018 r. w formie elektronicznej na adres:
b.lewandowska@zodr.pll lub listowej na adres: ZODR w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, lub:
faxem na nr 91 561 37 91, z dopiskiem „VII Przegląd Kapel Ludowych”. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu zgłoszenia do adresata.
6. Zespoły zakwalifikowane przez organizatora do konkursu zostaną powiadomione drogą listowną lub
e-mailową do dnia 24 sierpnia 2018 r.
7. Zespoły biorące udział w konkursie przygotowują program do prezentacji trwający nie dłużej niż 15
minut. Wybrane utwory powinny obrazować bogactwo muzyczne regionu.
VI. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Przy ocenie programów przedstawionych przez uczestników konkursu komisja, powołana przez
Organizatora, weźmie pod uwagę poniższe kryteria:
a) dobór i różnorodność repertuaru oraz powiązanie z regionem - od 1 do 5 pkt.
b) zachowanie ludowego charakteru
- od 1 do 5 pkt.
c) czystość brzmienia i opanowanie instrumentów
- od 1 do 5 pkt.
d) dobór kostiumów i strojów ludowych
- od 1 do 5 pkt.
e) opracowanie sceniczne
- od 1 do 5 pkt.
Dodatkowe 5 pkt. można otrzymać za wykonanie utworu zawierającego tekst o Barzkowickich Targach
Rolnych.
2. Komisja konkursowa najlepszym zespołom przyzna nagrody finansowe o równowartości:
a) I miejsce:
1.500,00 zł.
b) II miejsce:
1.200,00 zł.
c) III miejsce:
1.000,00 zł.
d) wyróżnienie: 3 x 800,00 zł.
3. Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz drobne upominki ufundowane
przez Organizatora.
4. Wygrane w konkursie nagrody pieniężne zostaną przekazane wyłącznie przelewem na rachunek
bankowy właściwej dla zwycięzców instytucji patronującej dany zespół w ciągu 30 dni od ogłoszenia
wyników Konkursu.
5. Wysyłając Kartę Uczestnictwa do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie informacji
o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora (i instytucjach współpracujących z
Organizatorem) i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego
przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
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VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Koszty dojazdu na konkurs finansowane są w własnym zakresie przez Uczestników.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom posiłek.
3. Konkurs odbywa się w warunkach plenerowych.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela ZODR w Barzkowicach
▪ e-mail: b.lewandowska@zodr.pl
▪ tel. 91 479 40 60 lub 91 479 40 17
2. Konkurs został powierzony i sfinansowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w
ramach środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na
podstawie operacji uwzględnionej w Planie Operacyjnym na lata 2018 – 2019 Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentacji i późniejszego wykorzystania
materiałów z prezentacjami konkursowymi w radiu i telewizji oraz realizacji nagrań dokumentujących,
promujących i popularyzujących konkurs bez wypłaty honorarium z tego tytułu na rzecz Uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.

DYREKTOR
mgr inż. Adam Kalinowski
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