2. Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje zimne i gorące.
3. 
Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz
do wykorzystania materiałów w celach promocyjnych, oznacza także
akceptację postanowień regulaminu.

MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione
przez uczestników podczas Przeglądu.

OSTRÓWEK 2019

5. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

REGULAMIN

7. Wszelkich informacji na temat Przeglądu udzielają:
Janina SZCZECIŃSKA – dyrektor GOUKiS w Ostrówku, tel. 511 513 108
Małgorzata DZIUROWICZ-KASZUBA, tel. 608 657 101.
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Przegląd jest kontynuacją Międzypowiatowego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych organizowanego dotychczas przez Regionalne Centrum
Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie.
2. Głównym organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. 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) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego
Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku, 98-311 Ostrówek 94. Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych jest Paulina Dzioba: paulina.dzioba1@o2.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, prowadzenia i promocji Przeglądu. Dane
nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

3. Współorganizatorami są: Łódzki Dom Kultury i Starostwo Powiatowe
w Wieluniu.
4. Patronat honorowy objął Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy Ostrówek.
5. W Przeglądzie mogą brać udział wykonawcy z następujących powiatów
województwa łódzkiego: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego oraz wykonawcy zaproszeni przez organizatorów.

II. CELE PRZEGLĄDU
Głównymi celami Przeglądu są: prezentacja i pielęgnacja tradycyjnej pieśni
ludowej z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wy-

konania, upowszechnianie kultury ludowej, doskonalenie warsztatu twórczego uczestników oraz popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru.
Ponadto celem Przeglądu jest wyłonienie grup śpiewaczych, solistów śpiewaków i uczestników kategorii Mistrz–Uczeń, którzy wezmą udział w 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą.

VI. OCENA
Uczestników oceniać będzie niezależne Jury powołane przez organizatorów.
Ocenie poddane zostaną:
a) dobór repertuaru zgodnego z tradycją regionu,
b) sposób i styl wykonania (poprawność gwarowa),
c) wyraz i walory artystyczne prezentacji,

III. TERMIN I MIEJSCE
Przegląd odbędzie się w dniach 10–11 maja 2019 roku (piątek–sobota)
w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku,
98-311 Ostrówek 94.

IV. UCZESTNICY
a) Zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentów) – wykonują 2 pieśni
dłuższe lub 3 krótsze. Zachęca się zespoły do uwzględnienia w repertuarze
pieśni obrzędowych okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy, sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, weselnych, żartobliwych, pasterskich, rekruckich, a także pieśni o tematyce miłosnej i rodzinnej oraz ballad. Sugeruje się, aby pieśni były zróżnicowane gatunkowo.
b) Soliści śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentów) wykonują 2 pieśni
dłuższe lub 3 krótsze, repertuar jw.
c) Uczestnicy kategorii Mistrz–Uczeń dla dzieci i młodzieży do lat osiemnastu
– zarówno w śpiewie, jak i w muzyce instrumentalnej. Mogą to być wykonawcy solowi oraz zespoły i kapele. Uczniowie wykonują po 2 utwory.
Każda pozycja prezentowanego repertuaru powinna być rozpoczęta przez
mistrza i kontynuowana przez ucznia. Jest to konkurs dla ucznia, a nie dla
mistrza.

V. CZAS PREZENTACJI
Maksymalny czas trwania prezentacji to 10 minut.

d) strój zgodny z tradycją regionu.

VII. NAGRODY
Laureaci Przeglądu otrzymają nagrody pieniężne.
Spośród laureatów Jury wytypuje uczestników 53. Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

VIII. AKREDYTACJA
1. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty akredytacyjnej w wysokości 25 zł od osoby – do dnia 25 kwietnia 2019 roku.
Akredytację należy wpłacać na konto Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku, 98-311 Ostrówek 94.
nr konta: 69 9256 0004 6800 1863 2000 0010
W tytule przelewu proszę wpisać: „Przegląd – akredytacja” oraz podać nazwę zespołu i liczbę osób.
2. W przypadku gdy zgłoszone zespoły nie wezmą udziału w Przeglądzie,
akredytacja nie jest zwracana.

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 18 kwietnia 2019 roku na adres: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku,
98-311 Ostrówek 94 bądź drogą e-mailową: goukisostrowek@wp.pl.

