REGULAMIN
INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU
TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY KARTUZY 2021

ORGANIZATOR – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach,
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach „COPERNICUS”

CELE PRZEGLĄDU:
1. Prezentacja dorobku artystycznego kaszubskich zespołów pieśni i tańca.
2. Popularyzacja kultury i tradycji naszego regionu.
3. Wyszukiwanie talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży.
4. Pobudzanie młodych twórców do doskonalenia swojego warsztatu.
5. Stworzenie możliwości do wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej.
6. Nauczanie języka kaszubskiego w atrakcyjnej formie.

MIEJSCE I TERMIN PRZESŁANIA TWÓRCZOŚCI - Nagrania należy przesłać na adres email
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach sp2mk@poczta.onet.pl lub
przesłać pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul.
Wzgórze Wolności 1, 83 – 300 Kartuzy lub na e-mail sp2mk@poczta.onet.pl, fax 58 681 33 25
z dopiskiem „PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY KARTUZY 2021”.
Nagranie należy przekazać na nośniku elektronicznym np. pendrive, karta pamięci, płyta CDdopisując nazwę zespołu oraz szkoły. Termin nadesłania prac do dnia 26 listopada 2021 r.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W przeglądzie mogą uczestniczyć kaszubskie zespoły folklorystyczne pieśni i tańca
szkół podstawowych lub niezależne zespoły, w których skład wchodzą dzieci w wieku
szkolnym w kategorii klas I-VIII . Szkołę może reprezentować jeden zespół.
2. Ilość osób występujących: bez ograniczeń.

3. Formy prezentacji: zespoły prezentują układ taneczny lub taneczno-wokalny.
4. Wszystkie prezentacje są oceniane w jednej kategorii – taniec. Uczestnicy mogą
wykonywać jeden lub kilka tańców połączonych ze śpiewem lub bez śpiewu w
zależności od choreografii.
5. Podczas występu można wykorzystywać scenografię i rekwizyty.
6. Czas prezentacji zespołu – do 10min. Przy przekroczeniu regulaminowego czasu
trwania prezentacji nagranie zostaje przerwane.
7. Za moment rozpoczęcia prezentacji uważany jest pierwszy dźwięk w przypadku
podkładu muzycznego lub śpiewu oraz rozpoczęcie ruchu przez uczestników
konkursu.
8. Za moment zakończenia prezentacji uważany jest ostatni dźwięk w przypadku
podkładu muzycznego, śpiewu lub zatrzymanie ruchu.
9. Laureaci przeglądu otrzymują dyplom i nagrodę rzeczową.
10. Komisję konkursową powołuje organizator. Komisja może liczyć od 3 do 5 członków.
11. Przy ocenie zespołu, komisja weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, formy wyrazu
artystycznego, ogólny wyraz artystyczny.
12. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 3 grudnia 2021r. w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. Werdykt komisji konkursowej
jest ostateczny.
13. Przedstawiciele zespołów po odbiór nagród przyjeżdżają na własny koszt.
14. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na publikację w mediach.
15. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE (przygotowanych) FILMÓW KONKURSOWYCH:
1. Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo, z jednego ujęcia. Nie zezwala
się na filmy nagrane podczas udziału w innych turniejach. Niedozwolone są
wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
2. Nagranie musi być nowe, nagrane na potrzeby Internetowego Przeglądu
Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży Kartuzy 2021.

3. Na nagraniu powinni być widoczni wszyscy uczestnicy biorący udział w danej
prezentacji
4. Niedozwolone jest wstawianie nakładek na filmiki z nazwami zespołów, imionami
czy logotypami; wstawianie czołówek/dodatków przed prezentacją ani po jej
zakończeniu.
5. Filmy konkursowe mogą być nagrywane wyłącznie powszechnie dostępnym
sprzętem np.: telefonem, kamerą, aparatem, tabletem.

