46. FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

„LIMANOWSKA SŁAZA”
EDYCJA ON-LINE
REGULAMIN

16 października - 29 listopada 2020 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i zastosowanie się do jego wytycznych.

CELE FESTIWALU:
1. Ochrona i popularyzacja bogactwa kultury ludowej wszystkich grup etnograficznych

powiatu

limanowskiego:

Lachów

Limanowskich,

Lachów

Sądeckich,

Lachów

Szczyrzyckich, Lachów od Dobrej, Zagórzan, Górali Sądeckich.
2. Stworzenie

możliwości

artystycznych

prezentacji

wykonawców,

instruktorskich

konfrontacji i wymiany doświadczeń.
3. Prezentacja najcenniejszych i autentycznych wartości wyrażonych w muzyce, śpiewie,

tańcach, gawędzie oraz obrzędach, zwyczajach i obyczajach ludowych.
4. Dokumentacja folkloru dla celów archiwalnych i szkoleniowych.

ZASADY OGÓLNE:
1.

Festiwal ma charakter konkursu i będzie się odbywał w formule on-line.

2.

W tegorocznym festiwalu wyjątkowo uczestniczyć mogą tylko: muzyki, grupy
śpiewacze, śpiewacy, instrumentaliści, gawędziarze oraz mistrzowie z uczniami.

3.

Gminne Ośrodki Kultury lub dyrektorzy Wydziałów Kultury poszczególnych gmin powiatu
mogą wytypować do udziału w Festiwalu Folklorystycznym LIMANOWSKA SŁAZA tylko
po jednej grupie śpiewaczej (w tym także KGW) z każdej kategorii wiekowej.
Wyjątkami są gminy Limanowa, Kamienica i Mszana Dolna, z których GOK
i Wydziały Kultury mogą wytypować po dwie grupy śpiewacze.

4.

Uczestnik może zaprezentować się na Słazie tylko jeden raz – za wyjątkiem osoby
mistrza w kategorii „Mistrz – Uczeń”.

5.

Do indywidualnych występów są dopuszczani artyści zamieszkujący teren powiatu
limanowskiego. W kategorii Mistrz i Uczeń jest dopuszczalny udział Mistrza spoza rejonu
powiatu limanowskiego pod warunkiem, że uczeń mieszka na terenie powiatu
limanowskiego.

6.

Organizator powołuje komisję konsultantów, która dokona oceny prezentowanych
programów.

7.

Uczestnicy konkursów oceniani będą w kategoriach wiekowych:

a) dziecięcej - od 7 do 13 lat
b) młodzieżowej - od 14 do 17 lat
c) dorosłych - 18 lat i więcej
8.

Laureaci I miejsc z roku 2019 r. nie mogą wziąć udziału w tych samych konkursach
tegorocznej Limanowskiej Słazy, nawet jeśli przedstawiliby inny program. Listę
zdobywców I miejsc z roku 2019 załączamy do regulaminu.

9.

Spośród laureatów poszczególnych konkursów Limanowskiej Słazy 2020 komisja może
dokonać kwalifikacji na następujące imprezy w roku 2021:

a) 55. Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Drużbów i Starostów
Weselnych SABAŁOWE BAJANIA w Bukowinie Tatrzańskiej.
10. Wszystkie prezentacje zostaną omówione przez Komisję Konsultantów.
11. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę, 29 listopada, na

scenie w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury.
obowiązujące

obostrzenia

prosimy

aby

w

uroczystości

Z uwagi na
wzięli

udział

przedstawiciele poszczególnych zespołów (w razie pogorszenia się sytuacji
epidemicznej zastrzegamy sobie możliwość odwołania rozdania nagród w takiej
formie).
12. Organizatorzy

Festiwalu

informacyjnych

opublikują

Limanowskiego

nagrodzone

Domu

Kultury:

nagrania

w

kanałach

www.ldk.limanowa.pl,

www.facebook.com/LimanowskiDomKultury.
13. Całość występów konkursowych zostanie zarchiwizowana przez Małopolskie Centrum

Kultury

SOKÓŁ

w

Nowym

Sączu

oraz

Limanowski

Dom

Kultury

w

celach

dokumentacyjnych.
14. W kartach zgłoszeń należy podać numer konta bankowego. Nie będzie możliwości

wypłacania nagród pieniężnych w formie gotówkowej.
15. W karcie zgłoszenia należy wymienić szczegółowo prezentowane utwory (dotyczy

przede wszystkim instrumentalistów, śpiewaków, grup śpiewaczych i muzyk) –
wymagane ze względu na obowiązek wykazania przez Organizatora listy utworów
do ZAiKS.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
16. Uczestnicy są proszeni o dokonanie nagrania filmowego i dostarczenie tego pliku

(układ poziomy, prosimy o zamocowanie urządzenia nagrywającego np. telefonu
lub kamery, do statywu lub inny stabilny sposób) wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA (ze
szczególnym uwzględnieniem wieku młodzieży i dzieci) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 listopada 2020 r.
17. Film należy przesłać internetowo za pomocą wybranej platformy do przesyłania

danych, typu wetransfer.com lub Dysk Gogle (http://drive.google.com) na adresy:
biuro@ldk.limanowa.pl oraz joanna.debska@ldk.limanowa.pl jako plik formatu MP4
lub AVI, albo dostarczyć do siedziby Organizatora na elektronicznym nośniku
danych: CD, DVD, pendrive. Korzystając z platform do zdalnego przesyłania
danych, należy zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych
osobowych

przez

dostawców

wybranych

usług

(https://wetransfer.com/legal/privacy lub https://policies.google.com/privacy).
18. Prosimy o ustawienie na urządzeniu

nagrywającym najwyższych możliwych

parametrów nagrywania obrazu i dźwięku, najlepiej nie niższych niż: rozdzielczość
pozioma filmu to 720p, minimalna przepływność osadzonego dźwięku to 320 kbps
(44,1 kHz, 16 bitów, stereo).
19. Nagranie filmowe musi być aktualne,

ogłoszenia

konkursu

dokonane

w

terminie

od momentu

(tj. 16.10.2020 r.), wykonawcy prezentują się w stroju,

a instrumenty muzyczne muszą być widoczne.
20. Nagrania

zostaną

przedstawione

Komisji

Artystycznej

powołanej

przez

Organizatora, która dokona oceny i przyzna nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
21. Zgłoszenia na KARTACH

ZGŁOSZEŃ oraz nagrania filmowe w przypadku

wybrania opcji dostarczenia ich na elektronicznym nośniku danych typu CD, DVD
lub pendrive, należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:
Limanowski Dom Kultury, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa
z dopiskiem „46. LIMANOWSKA SŁAZA”
Do udziału w Festiwalu nie kwalifikują się grupy folklorystyczne przedszkolne.
Wszelkie informacje na temat festiwalu pod numerem telefonu: 18/337 16 03.

Konkursy regulaminowe:
I. KONKURS MUZYK LUDOWYCH
1. Muzyki mogą wykonywać po 3-4 utwory (dziecięce i młodzieżowe do 3 utworów).
2. Wybrane utwory powinny obrazować bogactwo muzyczne regionu.
3. Program muzyczny może być urozmaicony przyśpiewkami ludowymi wykonywanymi

przez członków muzyki jeśli jest to zgodne z tradycją.
4. Na karcie zgłoszenia należy oznaczyć prymistę.
5. Muzyka może liczyć maksymalnie 6 osób.
6. W przypadkach losowych dopuszcza się do występu muzykę w niepełnym składzie, ale

wyłącznie w porozumieniu z organizatorami.
7. Członek muzyki może wystąpić dodatkowo tylko jako osoba mistrza w kategorii

Mistrz i Uczeń.
8. Wyłącza się ze składu muzyki akordeon!
9. Czas występu do 7 minut (wyjątkowo z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne)

KRYTERIA OCENY:


wybór repertuaru właściwego dla swojego regionu,



skład muzyki - dobór instrumentów właściwych dla regionu,



dobór repertuaru,



technika wykonania, czystość brzmienia,



zachowanie charakteru gry własnego regionu.

II. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW, ŚPIEWAKÓW, GRUP ŚPIEWACZYCH
I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH
1. Instrumentaliści, śpiewacy i grupy śpiewacze występują bez towarzyszenia muzyk lub
innych instrumentów,
2.

Dopuszcza

się

samodzielne

przegrywanie

na

tradycyjnym

instrumencie

w trakcie śpiewu przez solistów śpiewaków,
3. Instrumentalista może samodzielnie prześpiewywać podczas gry solo na instrumencie,
4. Grupy śpiewacze występują w składzie do 6 osób.
5. Zespoły Regionalne oraz Grupy Regionalne (w tym KGW) mogą zgłosić do konkursu
tylko jedną grupę śpiewaczą.
6. Solista (śpiewak, instrumentalista, gawędziarz) i członek grupy śpiewaczej może
wystąpić dodatkowo tylko jako osoba mistrza w kategorii Mistrz i Uczeń.
7. Czas występu:


gawędziarze: dorośli i młodzież do 7 minut, dzieci do 5 minut;



instrumentaliści, śpiewacy i grupy śpiewacze: do 5 minut.

KRYTERIA OCENY:


wybór repertuaru właściwego dla swojego regionu,



zachowanie w grze specyfiki i zdobnictwa muzycznego swojego regionu,



wybór instrumentu (wskazana gra na zanikających tradycyjnych instrumentach ludowych
takich jak: fujarka, okaryna, heligonka itp.)



zachowanie właściwego wykonawstwa i maniery dla prezentowanego regionu,



czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu,



gwarowe brzmienie tekstu,



ogólny wyraz artystyczny (w tym ubiór, uczesanie itp.)

III. KONKURS - MISTRZ I UCZEŃ
1. Konkurs polega na przedstawieniu przez mistrzów – muzyków lub śpiewaków swoich uczniów

prezentujących tradycyjną grę lub śpiew.
Mistrz może zaprezentować w konkursie
maksymalnie: w grze 3 uczniów, w śpiewie 1 ucznia.
2. Uczniowie prezentują się indywidualnie.

3. Uczeń nie może wystąpić oddzielnie w kategorii solisty lub w charakterze prymisty

w muzyce.
4. Osoba mistrza może wystąpić dodatkowo w tylko jednej z pozostałych kategorii.

5. Prezentację poszczególnych uczniów rozpoczyna mistrz.

6. Czas występu – maksymalnie 3 minuty dla jednego ucznia.

Należy w karcie zgłoszenia podać okres trwania nauki u mistrza.
KRYTERIA OCENY:


dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych,



technika wykonania, czystość brzmienia,



zachowanie charakteru gry lub śpiewu własnego regionu,



zachowanie stylu mistrza i regionu.

UWAGI KOŃCOWE
1. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i okolicznościowe upominki, zaś najlepsi

wykonawcy nagrody pieniężne lub rzeczowe.
2. Organizatorzy zwracają uwagę na ścisłe przestrzeganie REGULAMINOWEGO CZASU

PREZENTACJI! Znaczne przekroczenie regulaminowego czasu prezentacji równa
się z dyskwalifikacją i nie uwzględnianiem występu w końcowej ocenie jury.
3. Organizatorzy

zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu

i zaproszenia wykonawców do udziału w Festiwalu.
4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby grup śpiewaczych niż zakładana

w regulaminie (patrz pkt. 2 Zasad Ogólnych), Organizator zastrzega sobie
możliwość do kwalifikacji grupy, która w roku poprzedzającym daną edycję
festiwalu nie brała w nim udziału lub zajęła niższe miejsce (w celu wyrównania
szans).
5. Uczestnicy indywidualni, grupy śpiewacze i muzyki występujące po raz pierwszy na

LIMANOWSKIEJ SŁAZIE lub wskazane przez organizatora – muszą być poddane
konsultacji merytorycznej specjalistów z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu. Można się kontaktować ze specjalistami z Sekcji Dziedzictwa
tel. 18/448-26-25, 18/4482624, 18/4482646 przed upływem terminu zgłoszenia do
Festiwalu Folklorystycznego LIMANOWSKA SŁAZA. W celu konsultacji merytorycznej
należy do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przesłać płytę
CD/DVD z nagraniem programu.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1 . Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku (Dz. U. 2018r. poz. 1000.)
Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników
innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, wiek, zawód,
adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego) będą jednak przetwarzane
przez Organizatora w celach marketingowych

oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem

a Uczestnikiem.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego,
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego
wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań
dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych
środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora,
w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje
o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest
dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez
niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie
przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
5. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Limanowski Dom Kultury swoje prawa majątkowe do
artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas spotkań, w celu wykorzystania ich przez
Organizatora w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video;
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;
c) wprowadzenia do obrotu;
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet;
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania;
f) najmu i dzierżawy;
g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

ORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Mieczysław Uryga
Starosta Limanowski

Władysław Bieda
Burmistrz Miasta Limanowa

FESTIWAL WSPIERAJĄ:

Wójtowie gmin powiatu limanowskiego

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

