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    IVIVIVIV    TATRZAŃSKI TATRZAŃSKI TATRZAŃSKI TATRZAŃSKI FESTIWAL FESTIWAL FESTIWAL FESTIWAL DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW 

REGIONALNYCHREGIONALNYCHREGIONALNYCHREGIONALNYCH    

o „Złote Kierpce”o „Złote Kierpce”o „Złote Kierpce”o „Złote Kierpce”    

Zakopane, Zakopane, Zakopane, Zakopane, 13 13 13 13 ----    14141414    kwietniakwietniakwietniakwietnia    2012012012013333 

  

R  e  g  u  l  a  m  i  nR  e  g  u  l  a  m  i  nR  e  g  u  l  a  m  i  nR  e  g  u  l  a  m  i  n 

  

CELE PRZEGLĄDUCELE PRZEGLĄDUCELE PRZEGLĄDUCELE PRZEGLĄDU 

- kultywowanie folkloru dziecięcego i dawnej obyczajowości wiejskiej a także tańca, 

śpiewu i muzyki góralskiej 

- zainteresowanie i zapoznanie dzieci i młodzieży z ich rodzimą kulturą  

- stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji swoich dokonań i 

konfrontacji z innymi zespołami 

     

ZASADY OGÓLNEZASADY OGÓLNEZASADY OGÓLNEZASADY OGÓLNE 

1. Festiwal ma charakter konkursu 

2. Udział w prezentacjach biorą dziecięce zespoły regionalne z terenu Skalnego 

Podhala w wieku 6-14 lat (wyjątkowo w zespołach mogą wystąpić osoby dorosłe 

grające w widowisku role osób starszych). 

3. Zespoły powinny przygotować 20-25 minutowy program, z określonym tytułem, 

opartym na folklorze dziecięcym, głównie gry i zabawy  

4. W przeglądzie nie mogą być wystawiane sztuki regionalne oraz widowiska oparte 

na utworach dramatycznych. 

5. Śpiew, muzyka i taniec muszą wynikać z treści i tytułu widowiska. Scenki 

obyczajowe, gry i zabawy nie mogą przekraczać czasowo 1/3 całości programu. 

6. Zespoły winne przygotować inny scenariusz, niż prezentowały w roku ubiegłym 

na festiwalu w Zakopanem.  

7. Laureaci głównej nagrody, „Złotych Kierpcy” z ubiegłego roku nie mogą brać 

udziału w tegorocznym festiwalu. Zdobywcy pozostałych miejsc, „Srebrnych i 

Brązowych Kierpcy” mogą brać udział w tegorocznym festiwalu.  

8. Zespoły występują przy akompaniamencie tradycyjnej muzyki. Wyklucza się 

stosowanie playbacków  i półplaybacków. 

9. Liczba dzieci biorących udział w festiwalu nie może przekroczyć 40 osób w 

jednym zespole. 

10. Wszelkie sprawy nieujęte w poniższym regulaminie rozstrzyga organizator. 

11111111. Przegląd odbędzie się na scenie . Przegląd odbędzie się na scenie . Przegląd odbędzie się na scenie . Przegląd odbędzie się na scenie widowiskowej widowiskowej widowiskowej widowiskowej w kinie SOKÓŁ w Zakopanem w kinie SOKÓŁ w Zakopanem w kinie SOKÓŁ w Zakopanem w kinie SOKÓŁ w Zakopanem 

przyprzyprzyprzy    ul. ul. ul. ul. W. OrkanaW. OrkanaW. OrkanaW. Orkana    (obok Pla(obok Pla(obok Pla(obok Placu Niepodległości)cu Niepodległości)cu Niepodległości)cu Niepodległości)        
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12. Imprezę poprzedzi korowód zespołów, który zbierze się pod budynkiem 

„Jutrzenka” w Parku Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 i przejdzie przez Krupówki i 

dalej przez ul. gen. Galicy do kina SOKÓŁ . Spotkanie zespołów nastąpi o godz. 

10.00 pod „Jutrzenką”. Korowód odbędzie się pierwszego i drugiego dnia festiwalu. 

Biorą w nim udział te zespołu, które występują w danym dniu. W przypadku 

niepogody korowód będzie odwołany. 

12121212. Laureaci Festiwalu wezmą udział w tegorocznym Międzynarodowym Fe. Laureaci Festiwalu wezmą udział w tegorocznym Międzynarodowym Fe. Laureaci Festiwalu wezmą udział w tegorocznym Międzynarodowym Fe. Laureaci Festiwalu wezmą udział w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu stiwalu stiwalu stiwalu 

Folkloru Ziem Górskich w Folkloru Ziem Górskich w Folkloru Ziem Górskich w Folkloru Ziem Górskich w sierpniu w sierpniu w sierpniu w sierpniu w Zakopanem, prezentując przygotowane Zakopanem, prezentując przygotowane Zakopanem, prezentując przygotowane Zakopanem, prezentując przygotowane 

programy na scenie plenerowej w Wiosce Festiwalowej.programy na scenie plenerowej w Wiosce Festiwalowej.programy na scenie plenerowej w Wiosce Festiwalowej.programy na scenie plenerowej w Wiosce Festiwalowej.    

13. Kolejność występowania i dzień występu jest ustalony przez organizatorów. 

Harmonogram będzie przesłany do kierowników zespołów  drogą elektroniczną. 

14. Dzieci powinny obserwować występy swoich konkurentów.     

    

OCENA ZESPOŁÓWOCENA ZESPOŁÓWOCENA ZESPOŁÓWOCENA ZESPOŁÓW 
1. Oceny zespołów dokona powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna 

według następujących kryteriów: 

* dobór tematu widowiska oraz tańców dostosowanych do wieku i możliwości dzieci 

* wydobycie cech charakterystycznych dla góralskiego folkloru  

* śpiew góralski, muzyka, skład kapeli i sposób muzykowania 

* właściwy strój, ubiór, rekwizyty, uczesanie – dostosowane do tematu 

* gwara 

* ogólne wrażenie artystyczne 

 2. Komisja dokona wyboru najlepszych zespołów na Karpacki Festiwal Dziecięcych Komisja dokona wyboru najlepszych zespołów na Karpacki Festiwal Dziecięcych Komisja dokona wyboru najlepszych zespołów na Karpacki Festiwal Dziecięcych Komisja dokona wyboru najlepszych zespołów na Karpacki Festiwal Dziecięcych 

Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju.Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju.Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju.Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju. 

3. Po zakończeniu przeglądu, każdego dnia odbędą się konsultacje jurorów z 

kierownikami zespołów. 
 

    NAGRODYNAGRODYNAGRODYNAGRODY 

1. Głównym trofeum będą statuetki: złote, srebrne i brązowe kierpce.złote, srebrne i brązowe kierpce.złote, srebrne i brązowe kierpce.złote, srebrne i brązowe kierpce. 

2.  Wszystkie grupy otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

3. Ponadto Komisja Artystyczna przyzna nagrody pieniężne w wysokości 3 tys. zł 

łącznie oraz nagrody rzeczowe w postaci strojów góralskich, edukacyjnych płyt DVD 

o tematyce regionalnej.  

4. Ogłoszenie wyników i rozdanie Ogłoszenie wyników i rozdanie Ogłoszenie wyników i rozdanie Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w poniedziałek 15nagród nastąpi w poniedziałek 15nagród nastąpi w poniedziałek 15nagród nastąpi w poniedziałek 15    kkkkwietnia wietnia wietnia wietnia o o o o 

godz. 17.30 w TCKiS „Jutrzenka” ul. Grunwaldzka 3 w Zakopanem.godz. 17.30 w TCKiS „Jutrzenka” ul. Grunwaldzka 3 w Zakopanem.godz. 17.30 w TCKiS „Jutrzenka” ul. Grunwaldzka 3 w Zakopanem.godz. 17.30 w TCKiS „Jutrzenka” ul. Grunwaldzka 3 w Zakopanem.    Na uroczystość Na uroczystość Na uroczystość Na uroczystość 

proszeni są przedstawiciele wszystkich zespołów biorących udział wproszeni są przedstawiciele wszystkich zespołów biorących udział wproszeni są przedstawiciele wszystkich zespołów biorących udział wproszeni są przedstawiciele wszystkich zespołów biorących udział w    festiwalu. festiwalu. festiwalu. festiwalu.  
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UWAGI ORGANIZACYJNEUWAGI ORGANIZACYJNEUWAGI ORGANIZACYJNEUWAGI ORGANIZACYJNE    
 

1. Karty zgłoszenia Karty zgłoszenia Karty zgłoszenia Karty zgłoszenia wraz ze scenariuszem widowiska wraz ze scenariuszem widowiska wraz ze scenariuszem widowiska wraz ze scenariuszem widowiska należy przesłać należy przesłać należy przesłać należy przesłać lub dostarczyć lub dostarczyć lub dostarczyć lub dostarczyć 

osobiście osobiście osobiście osobiście do dnia 22 marca do dnia 22 marca do dnia 22 marca do dnia 22 marca 2013201320132013    roku na adresroku na adresroku na adresroku na adres    organizatoraorganizatoraorganizatoraorganizatora:::: 

TCKiS Jutrzenka 
ul. Grunwaldzka 3 
34-500 Zakopane,  

bądź drogą mailową na adres: 
szymekbafia@poczta.onet.plszymekbafia@poczta.onet.plszymekbafia@poczta.onet.plszymekbafia@poczta.onet.pl 

pytania: Szymon Bafia tel. +48 695 360 551 

2. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny.  

3. Członkowie zespołów na czas przejazdu i pobytu na przeglądzie winni być 

ubezpieczeni. 

4. Wszyscy uczestnicy na miejscu otrzymają poczęstunek.  

5. Organizatorzy zapewniają odpowiednie nagłośnienie.  

6. Organizatorem Festiwalu jest Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w 

Zakopanem, przy współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, Biurem 

Promocji Zakopanego i Tatrzańską Agencją Rozwoju Promocji i Kultury. 

    

    

    

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH 

OSOBOWYCHOSOBOWYCHOSOBOWYCHOSOBOWYCH 

  

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na TCKiS JUTRZENKA w Zakopanem oraz MCK 

SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań 

zaprezentowanych podczas festiwalu, w celu wykorzystania ich przez TCKiS 

JUTRZENKA oraz MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na 

następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych 

formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach 

dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu, d) wprowadzenia do pamięci 

komputera oraz sieci Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania, f) najmu i 

dzierżawy, g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz 

reemisji i retransmisji. 

2. Uczestnicy festiwalu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i 

nagraniowych w związku z udziałem w festiwalu. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

TCKiS JUTRZENKA w Zakopanem potrzeby organizacji festiwalu oraz zgodnie z 

celami statutowymi organizatora festiwalu (w tym na umieszczenie ich na stronie 

internetowej TCKiS JUTRZENKA). 
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IV Tatrza ński Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
 

KARTA ZGŁOSZENIA                      Zakopane, 13-14 kwietnia 2013 r. 

  

1. Pełna nazwa zespołu 

_________________________________________________________________________ 

2. Adres 

_________________________________________________________________________________ 

3. Imię, nazwisko instruktora_____________________________________________________ 

4. Tel. kom. ________________________________________ 

email______________________________________________________________________________ 

4. Tytuł programu__________________________________________________________________ 

5. Dokładny czas występu________________________________________________________ 

6. Liczba wszystkich osób występujących (łącznie z muzyką)____________________ 

8. liczba opiekunów___________________ 

9. Numer konta bankowego, nazwa właściciela i adres, na który ma trafić nagroda pieniężna: 

 
__ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __ 
 
imię nazwisko: 
 
adres: 

 

10. uwagi do organizatorów: 

 

 

 

 11. Krótka historia zespołu, opis programu - dla konferansjera (na oddzielnej kartce) 

   

  

 
 
 
 
Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami (info. dla konferansjera i scenariuszem) należy przesyłać w 
nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2013r. 
 
Uwaga! Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133/97, poz. 883  wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych 
TCKiS JUTRZENKA oraz przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności TCKiS JUTRZENKA w Zakopanem. 
Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść. 

  
 podpis instruktora                                                                                                                                  pieczęć instytucji delegującej 


