
I Regionalny Festiwal  

„Pieśni i Tańca 3 Kultur” 

w Bartoszycach 10 września 2016 r. 

 

REGULAMIN 

      I Organizatorzy Festiwalu: 

1. Stowarzyszenie „Dolina Róż” w Bartoszycach 

2. Urząd Miasta Bartoszyce 

II  Cele Festiwalu: 

1. Propagowanie polskiej kultury muzycznej a także kultur mniejszości 

narodowych ukraińskiej i niemieckiej na Warmii i Mazurach a przede 

wszystkim w Bartoszycach mieście Trzech Kultur 

2. Popularyzacja śpiewania ludowych pieśni kultury polskiej, ukraińskiej 

 i niemieckiej, wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

3. Wspieranie uzdolnionych wokalnie dzieci oraz umożliwienie prezentacji 

ich zdolności wokalnych i tanecznych 

4. Wyłonienie szczególnie utalentowanych uczestników 

5. Twórcza wymiana doświadczeń wśród uczestników 

III Festiwal ma zasięg regionalny: 

Przeznaczony jest dla uzdolnionych wokalnie i muzycznie dzieci, dla 

zespołów amatorskich, chórów, zespołów wokalnych, zespołów wokalno-

instrumentalnych oraz zespołów pieśni i tańca. 

IV  Kategorie wiekowe: 

Szkoła podstawowa kl. IV – VI oraz gimnazjum 

 

V Termin i miejsce Festiwalu „ 3 Kultur”: 



1. Festiwal odbędzie się dnia 10 września 2016 roku o godz. 14.00,   

na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Korczaka w Bartoszycach,  

 z okazji V Sportowo- Rekreacyjnego Pikniku Rodzinnego z cyklu „ DNI 

OSADNIKA”. W festiwalu obowiązuje procedura wypełnienia karty 

zgłoszenia uczestnictwa. Kwalifikacja uczestników odbędzie się na 

podstawie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia udziału w festiwalu. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27 sierpnia 2016 roku poprzez: 

 Osobisty kontakt z jednostką organizującą konkurs ( adres Urząd 

Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1) – Wydział Kultury 

Sportu Współpracy  i Rozwoju pokój nr 26, tel. 089 762 98 03, 

 Kontakt drogą internetową ( e-mail: dolinaroz@poczta.onet.pl) 

 Kontakt telefoniczny ( osoba odpowiedzialna za organizację): 

- Danuta Zubrycka nr tel. 603 707 333 

- Bogdan Pisarek     nr tel. 512 999 326 

 Lub pocztą -  Stowarzyszenie „Dolina Róż” ul. Poniatowskiego 10/1  

11-200 Bartoszyce. 

 Formularz karty zgłoszenia zamieszczony jest na oficjalnej stronie 

Urzędu Miasta Bartoszyce www.bartoszyce.pl . 

VI Jury konkursu 

Jury stanowić będą specjaliści w poszczególnych dziedzinach kultury, znawcy 

kultury danych mniejszości oraz zaproszeni goście. 

VII Repertuar  

Pieśni, tańce ludowe i obrzędowe charakterystyczne dla kultury polskiej, 

ukraińskiej i niemieckiej. 

VIII Kryteria oceny 

Jury powołane przez organizatorów wyłoni zwycięzców festiwalu na podstawie: 

1. Możliwości wykonawczych uczestników ( umiejętności wokalnych: 

intonacja, emisja głosu, muzykalność, dykcja oraz tanecznych: kroki , 

postawa, rama) 

2. Doboru repertuaru 

3. Zachowania cech danej kultury 
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4. Ogólnego wyrazu artystycznego i scenicznego ( kultura wykonania, 

interpretacja wokalno sceniczna itp.) 

5. Uczestnicy mogą przygotować po  trzy utwory , które nie mogą 

przekroczyć 20 minut 

6. Podczas prezentacji scenicznej stroje ludowe lub kostiumy sceniczne 

ludowe nie są obowiązkowe, jednak wykonawcy występujący w stroju 

ludowym lub kostiumie będą oceniani pod względem poprawności i 

prawidłowości użytego stroju lub kostiumu. 

IX Nagrody i wyróżnienia 

Z posiedzeń Jury festiwalu zostaną sporządzone protokoły z listami zwycięzców, 

nagrodzonych i wyróżnionych. Organizatorzy festiwalu podejmują decyzję o 

podziale i formie nagród w ramach przewidzianych na ten cel środków.  Wśród 

nagród, o które powalczą uczestnicy festiwalu znajdują się:  spływ rzeką Łyną w 

miejscowości Stopki wraz z cateringiem ( grill lub ognisko ), sesja fotograficzna 

dla zespołu oraz nagranie teledysku, filmiku reklamowego. Wszyscy uczestnicy 

festiwalu otrzymują dyplomy. Istnieje możliwość przyznania przez 

organizatorów nagród pozaregulaminowych. 

X Przepisy ogólne. 

1. Kolejność prezentacji uczestników ustalają organizatorzy i Jury 

2. Organizatorzy zastrzegają prawo do użytkowania zdjęć w celach 

promocyjnych oraz do wykorzystania zdjęć i nagrań zrobionych podczas 

festiwalu przez lokalne lub ogólnopolskie media. Za publikację w/w 

materiałów uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia tytułem praw 

autorskich. 

3. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi 

konieczność oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego 

regulaminu. 

4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają  organizatorzy festiwalu w 

porozumieniu z Jury. 

5. Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie 

koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania festiwalu. 

Organizatorzy zapewniają wyżywienie dla wszystkich uczestników 

festiwalu. 


