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REGULAMlN
lX Przegląd Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych,,Siedlisko"

Aleksandrów Łódzki, 17 września 2016 r.

1. Organizator:

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, pl, Kościuszki 2,95-070 Aleksandrów Łódzki,

tel. 042 27O 03 1_5, , e-mail: promocia@aleksandrow-lodzki.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Karolina Kaszuba - Wydział Promocji i Współpracy 7ZaEranicą,

tel. : 042 27 O 03 1,5, 609-240-409, e-mail : k. kaszu ba @a leksa nd row-lodzki, pl

2. Cele przegladu:

o prezentacja tradycji ludowego śpiewu i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru

i sposobu wykonania. lstotne jest zachowanie gwary, tradycyjnego ubioru istylu własnego

regionu

o pielęgnowanie lokalnych tradycji - przekazywanie jej wzorów młodszemu pokoleniu

r popularyzacja dorobku zespołów/śpiewaków ludowych i ich repertuaru

3. udział w konkursie festiwalowvm moga wziać udział:

. zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych (kategoria l)

. zespoły śpiewacze/kapele z towarzyszeniem instrumentów muzycznych (kategoria ll)

o śpiewacy ludowi - soliści a cappella lub z towarzyszeniem instrumentów muzycznych

(kategoria lll),

4. Termin i mieisce przepladu:

o 17 września 2016 r., park miejski, plac Kościuszki, 95-070 Aleksandrów Łódzki

r Start: godz, 11_:00

o o udziale w przeglądzie decydują organizatorzy.

o Każdy wykonawca (zespół, solista) przygotowuje 2-3 utwory (maksymalnie 5-7 minutowy

program)

o z8łoszenia do przeglądu należy dokonywać wyłącznie na dołączonym formularzu

zgłoszeniowym, który należy przesłać na adres organizatora w terminie do 12 sierpnia

2O16 r.
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5. Ocena i nagrodv.

o komisja artystyczna oceniająca występy będzie brała pod uwa8ę następujące kryteria:

- dobór repertuaru

- poziom wykonania

- walory brzmieniowe

- interpretację i stylowość wykonania.

o o podziale nagród decyduje komisja artystyczna (jury)

6. NaRrodV:

. miejsca l, łl, lll przyznane w trzech kategoriach festiwalowych - puchary, nagrody rzeczowe

o wyróżnienia - nagrody rzeczowe

. wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowy dyplom.

Nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu Przeglądu. Nieodebranie nagrody przez zespól, czy jego

przedstawiciela oznacza jej utratę.

7. Pozostałe ustalenia

o opłata akredytacyjna wynosi 10 zł od uczestnika przegladu. w opłatę wliczony jest m,in,

koszt obiadu dla uczestników. Opłatę należy wpłacić na konto organizatora: Bank Spółdzielczy

w Aleksandrowie Łódzkim 64 8780 0007 0000 0231 1000 0008 z dopiskiem w tytule

,,Siedlisko,, - Po WCZEśNlEJSZYM oTRZYMANlU lNFoRMACJl oD oRGANlZAToRA o

ZAKWAL|FlKoWANlU SlĘ Do PRZEGLĄDU

ł urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim nie wystawia rachunków ani faktur potwierdzających

wpłatę akredytacji. Jedynym dokumentem księgowym może byĆ nota obciąŻeniowa.

Wykonawcy, chcący otrzymać notę obciążeniową muszą się zgłosiĆ do organizatora, nie

później niż na tydzień przed Przeglądem. Noty obciążeniowe będą wydawane podczas

rejestracji wykonawców.

o wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt.

r zespoły proszone są o punktualny przyjazd.

o organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji

w dowolnym medium.


