
VI. Uwagi organizacyjneVI. Uwagi organizacyjne::

  1. Organizatorzy zachęcają do zaprezentowania przez koła własnego rękodzieła artystycznego

(bibułkarstwo- kwiaty i inne kompozycje, haft, szydełkowanie i inne).

  2. Zgłoszenie udziału:

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 21 czerwca 2019 r. na adres:

GOKSiT w Laskowej, 34-602 Laskowa 700,  tel. 18 33 33 005, 661 442 221, e- mail : 

gok.laskowa@xl.wp.pl

  3. Bliższych informacji na temat przeglądu udziela GOKSiT w Laskowej:

tel/ fax. 18 3333005,  661 442 221, e- mail : gok.laskowa@xl.wp.pl 

  4. Organizatorzy zapewniają uczestnikom przeglądu posiłek.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej swoje

prawa  majątkowe  do  artystycznych  wykonań  zaprezentowanych  podczas  VI  Gminnego  Przeglądu

Dorobku Artystycznego  i  Kulinarnego  KGW,  w celu  wykorzystania  ich  przez  GOKSiT w Laskowej

w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

• utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video,

• zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,

• wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet,

• publicznego odtwarzania, wyświetlania,

• najmu i dzierżawy,

• nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

2. Uczestnicy Przeglądu 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 GOKSiT w Laskowej oraz

podmioty z nim współpracujące na potrzeby organizacji Przeglądu oraz zgodnie z celami statutowymi

organizatora. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne oraz, ze mają

prawo  zarówno  do  wglądu  do  swoich  danych,  jak  również  ich  poprawiania,     a  także  wniesienia

umotywowanego  żądania  zaprzestania  przetwarzania  danych  oraz  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich

przetwarzania.
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I. Organizatorzy:I. Organizatorzy:

- Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej,

- MODR – PZDR w Limanowej,

- AKS Ujanowice.

 

II.  Cele przeglądu:II.  Cele przeglądu:

1. Popularyzacja i promocja dorobku jednej z najstarszych organizacji wiejskich, która wywarła znaczący

wpływ  na  rozwój  teatru  ludowego,  rękodzieła  artystycznego,  ochronę  lokalnego  folkloru  oraz

przechowanie receptur tradycyjnych potraw.

2. Zachęcanie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej,

swojej „Małej Ojczyzny”.

3. Tworzenie więzi wspólnotowej, rozwój tożsamości regionalnej.

4. Pogłębienie wiedzy o kulturze regionu i doskonalenie umiejętności twórczych.

5. Wzbogacenie oferty turystycznej gminy i regionu.



III.  Zasady ogólne:III.  Zasady ogólne:

1. Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Laskowa.

2. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w prezentacjach scenicznych mężczyzn, dzieci i młodzieży.

3. Ilość członków grupy nie może przekroczyć 15 osób.

4. Przegląd zorganizowany zostanie podczas Festynu „Powitanie Lata w Ujanowicach” w dniu 30 czerwca 

2019 r. na boisku sportowym AKS Ujanowice.

IV.  Wymagania ogólne dotyczące prezentacji konkursowych:IV.  Wymagania ogólne dotyczące prezentacji konkursowych:

1. Do udziału w Przeglądzie przyjęte zostaną reprezentacje, które przygotowują się przynajmniej do jednego

regulaminowego konkursu ( I lub II):

• I – a) konkurs tradycyjnych scenek obyczajowych lub

b) pieśni ludowe, gawędy, legendy lub opowiadania ludowe),

• II – konkurs potraw regionalnych.

2. Grupy mogą przystąpić do obydwu (I i II) konkurencji, co pozwoli na zdobycie większej ilości punktów

w punktacji łącznej i ewentualny awans do etapu powiatowego. 

Szczegółowy opis konkursów:Szczegółowy opis konkursów:

I. a) Konkurs tradycyjnych scenek obyczajowychI. a) Konkurs tradycyjnych scenek obyczajowych

Prezentacja scenek obyczajowych z życia tradycyjnej  polskiej  wsi  z początku XX wieku (inscenizacja

obrzędów,  zwyczajów,  obyczajów,  uroków,  guseł,  medycyny  ludowej  oraz  tradycyjnych  prac

gospodarskich i innych).

Czas prezentacji: 10 – 20 minut

Maksymalna liczba osób w konkursie: 15 osób

Kryteria oceny:  Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 15

- wybór repertuaru i  umiejętności jego zaprezentowania, zgodnie z miejscową tradycją lub przekazami

źródłowymi (m.in. zachowanie gwarowego brzmienia tekstów itp.),

- warsztat aktorski (dykcja),

- wykorzystanie strojów, ubiorów, rekwizytów w zależności od rodzaju prezentacji,

- wygląd, uczesanie, nakrycie głowy (tradycyjne),

- tradycyjny śpiew i muzyka,

- ogólny wyraz artystyczny.

b) Konkurs pieśni ludowych:b) Konkurs pieśni ludowych:

Wykonanie 1 do 3 tradycyjnych pieśni ludowych (do wyboru, np. weselnych, dożynkowych, zalotnych,

ballad, dziadowskich, rakruckich, kołysanek itp.) z własnego regionu, bez towarzyszenia muzyki. 

Czas prezentacji: 5 – 10 minut

Maksymalna liczba osób w konkursie: 1 - 6 osób

Kryteria oceny: Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 9

- wybór melodii i tekstów gwarowych właściwych dla danego regionu

- zachowanie właściwego wykonawstwa dla prezentowanego regionu,

- czystość brzmienia,

- wygląd, uczesanie, nakrycie głowy (tradycyjne),

- ogólny wyraz artystyczny.

II. II. Konkurs potraw regionalnych:Konkurs potraw regionalnych:

Każde koło przygotowuje do oceny i degustacji  jedną tradycyjną potrawę o charakterze regionalnym ok.

30 porcji.

Organizator  zapewnia:  stoisko oraz naczynia jednorazowe (w karcie zgłoszenia należy napisać jakie

naczynia będą potrzebne). Należy również przygotować dowolną formę prezentacji potrawy. Prezentacje

potraw Komisja  Artystyczna  oceniać  będzie  przy stoisku  w trakcie  degustacji  potrawy.  Zachęca się

KGW do przygotowania innych potraw do sprzedaży w trakcie imprezy.

Czas prezentacji przy stoisku: 2 – 5 minut. 

Kryteria oceny: Maksymalna ilość punktów za konkurs: 15

- zgodność kuchni regionalnej z lokalną tradycją,

- dobór tradycyjnych składników potrawy,

- unikalność receptury,

- walory smakowe, estetyka i forma podania;

- ubiór prezentujących potrawę (nakrycia głowy, itp.),

- aranżacja i wygląd stoiska,

- sposób zaprezentowania potrawy.

V. Punktacja końcowa:V. Punktacja końcowa:

Łącznie za udział w obydwu konkursach I+II można zdobyć:

Ia + II = 15 pkt +15 pkt = 30 pkt

Ib + II = 9 pkt + 15 pkt = 24 pkt

VI. Nagrody:VI. Nagrody:

1. Powołana  przez  organizatorów  Komisja  Artystyczna  dokona  oceny  zaprezentowanych  przez

grupy/reprezentacje programów artystycznych oraz potraw tradycyjnych  i  ich prezentacji  –  przyzna

nagrody, oraz kwalifikację na Powiatowy Przegląd KGW. 

2. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny. 

3. Suma zdobytych punktów we wszystkich konkursach wyłoni laureatów Przeglądu.

4. Wartość  nagród  uzależniona  będzie  od  ilości   zgromadzonych  przez  organizatorów  środków

finansowych.


