KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na TCKiS „Jutrzenka” swoje prawa majątkowe do
artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas spotkań, w celu wykorzystania ich przez
TCKiS „Jutrzenka” w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach
eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio,
video, b)zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do
pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania;
2. Uczestnicy festiwalu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku
z udziałem w przeglądzie.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TCKiS
„Jutrzenka” w Zakopanem na potrzeby organizacji spotkań oraz zgodnie z celami statutowymi
organizatora spotkań, w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych
ORGANIZATORZY:

I Podhalański Przegląd Grup
Kolędniczych BETLEJEMSKA ZORNICA
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Zakopane, 17 stycznia 2014

§3

I.
1.
2.

CELE PRZEGLĄDU

Powołana

przez

organizatorów

Artystyczna

oceni:

zgodność

Kultywowanie ludowej tradycji „chodzenia po kolędzie” i jej upowszechnianie

prezentowanych widowisk z tradycją, ich treść, grę aktorską, rekwizyty, stroje,

w regionie.

repertuar (pastorałki i ludowe kolędy) oraz ewentualny skład towarzyszących

Ukazanie zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych jako ważnego elementu

instrumentów.
§4

tradycyjnej kultury ludowej.
3.

Komisja

Wyłonienie najlepszych merytorycznie i artystycznie dziecięcych, młodzieżowych

W formule przeglądu nie mieszczą się tzw. jasełka będące inscenizacją teatralną,

i dorosłych grup kolędniczych.

wychodzącą poza tradycyjne formy kolędowania.
§5
Organizatorzy przewidują spotkanie konsultacyjne opiekunów grup kolędniczych

II. ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE I KRYTERIA OCEN
1.

W przeglądzie mogą wziąć udział grupy z terenu Podhala prezentujące tradycyjne
góralskie odwiedziny po kolędzie.

2.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I PROGRAMOWE

Przegląd stanowi eliminacje do dwóch konkursów o randze ogólnopolskiej:
 grupy dziecięce i młodzieżowe na Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych
i

Młodzieżowych

Grup

Kolędniczych

PASTUSZKOWE

KOLĘDOWANIE

w Podegrodziu (1-2 luty 2014r.)

Najlepszym grupom Komisja Artystyczna przyzna I, II i III miejsca w postaci nagród
pieniężnych oraz wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. Przewiduje się
również GRAND PRIX w postaci statuetki BETLEJEMSKA ZORNICA.

i pobytu.
4. Interpretacja

postanowień

niniejszego

regulaminu

należy

wyłącznie

do

17 stycznia 2014 r. (piątek)
11.00 - 14.00 prezentacje konkursowe

Uczestnicy przeglądu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

(godzina zakończenia prezentacji jest zależna od ilości zgłoszeń)



dziecięcej (7 – 13 lat)



młodzieżowej (14 – 17 lat)



dorośli (powyżej 18 lat)

14.30 - 16.00 spotkanie Komisji Artystycznej z kierownikami grup i omówienia
programów.
§2

aby

3. Grupy zgłaszające się na przegląd winny ubezpieczyć się na czas przejazdu

5. Program I Podhalańskiego Przeglądu Grup Kolędniczych BETLEJEMSKA ZORNICA

§1

jest,

godz. 11.00

organizatorów i jurorów.

Wszystkie grupy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Koniecznym

(Sanktuarium MB Objawiającej Cudowny Medalik) w dniu 17 stycznia 2014 r. od

we własnym zakresie.

Tatrzańskiej podczas 42. Góralskiego Karnawału (5-9 lutego 2014 r.)

4.

1. Przegląd odbywać się będzie w auli kościoła na Olczy, ul. Piszczory 13

2. Koszty dojazdu grup na przegląd pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy

 grupy dorosłe na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w Bukowinie
3.

z Komisją Artystyczną w celu wymiany uwag dotyczących programu.

grupy

prezentowały

i charakterze.
Czas występu poszczególnych grup do 12 minut.

BLIŻSZE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA:

się

w

tradycyjnym

składzie

Szymon Bafia tel. 695-360-551 email: szymekbafia@gmail.com
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 7 stycznia 2014r. na adres:
TCKiS „Jutrzenka”
ul. Grunwaldzka 3
34-500 Zakopane
z dopiskiem: BETLEJEMSKA ZORNICA
lub na adres mailowy: szymekbafia@gmail.com

