REGULAMIN KONKURSU

II powiatowy przegląd grup artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego
Organizator : Stowarzyszenie Fair Play,
Partnerzy wydarzenia : Powiat Opolski, Gmina Tarnów Opolski., Gminny Ośrodek Kultury w
Tarnowie Opolskim.
Patronat medialny: „Tygodnik Ziemi Opolskiej”,
1) Miejsce i termin: sobota 09.12.2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim.
2) Cel przeglądu:
- prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu powiatu opolskiego oraz całego Śląska
- zachowanie od zapomnienia i przekazanie kolejnym pokoleniom cennych wartości kultury i tradycji
- popularyzacja tych wartości w społeczeństwie,
- aktywizacja młodych ludzi do twórczych działań,
- pobudzenie zainteresowań wśród młodych ludzi oraz lokalnej społeczności kulturą i tradycją ziemi
opolskiej i poczucie więzi z własnym regionem,
- stworzenie możliwości udziału uzdolnionych i utalentowanych artystycznie mieszkańców w
prezentacji walorów ziemi opolskiej.
- prezentacja dorobku artystycznego grup działających na terenie powiatu opolskiego,
- promocja talentów, szlachetne współzawodnictwo i dobra zabawa,
- kontynuacja zapoczątkowanej przed rokiem imprezy promującej tradycję, obyczaje i zwyczaje ziemi
opolskiej, w której udział biorą grupy artystyczne, które na co dzień zajmują się pielęgnacją kultury
naszego regionu.
3) Przedmiotem przeglądu są obrzędy i zwyczaje rodzinne związane z cyklem prac na roli,
gospodarstwie domowym , uroczystościami , świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc), Wielkim Postem,
Zapustami itp. nawiązujące do kultury, tradycji i zwyczajów kultywowanych na terenie ziemi opolskiej
– scenek z życia opolskiej wsi, np. skubanie pierza, polterabend czy też wodzenie niedźwiedzia.
4) Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie teatralizowanej scenki rodzajowej dotyczącej m.in:
- pieczenie chleba, kołocza,
- skubanie pierza,
- przygotowanie zapasów na zimę,
- obrzędy weselne, potłuczyny,
- wodzenia niedźwiedzia itp.
5) Czas prezentacji wybranej scenki powinien wynosić do 20 minut.

6) Zespoły które wyrażą chęć uczestnictwa w przeglądzie powinny dokonać wyboru scenki i do dnia
17 listopada przesłać kartę zgłoszenia na adres Stowarzyszenia Fair Play, ul. Sienkiewicza9, 47-300
Krapkowice lub na adres mailowy: stow.fp@gmail.com.
W przypadku dwóch identycznych zgłoszeń prawo pozostania przy swoim wyborze będzie miał zespół
którego karta dotrze do organizatora wcześniej. Kolejny uczestnik otrzyma telefoniczną informację o
konieczności modyfikacji.
7) Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom. Najciekawsze scenki zostaną nagrodzone
8) Postanowienia końcowe:
a) Koszty uczestnictwa w przeglądzie (transport) pokrywają instytucje delegujące. Organizator
zapewnia poczęstunek dla uczestników konkursu.
b) Każdy uczestnik zespołu poprzez przystąpienie do przeglądu wyraża zgodę na publiczne
wykorzystywanie swego wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych związanych z przeglądem.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i nagrań zrobionych podczas konkursu
przez lokalne lub ogólnopolskie media. Za publikację w/w materiałów uczestnicy nie otrzymują
wynagrodzenia tytułem praw autorskich.
d) Dokładny przebieg konkursu jego organizacja i ramy czasowe zostaną podane do wiadomości
zgłoszonych uczestników mailowo lub telefonicznie.
e) Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

