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PATRONAT MEDIALNY:

Instytucja kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Akademickie Centrum
Kultury



1. ORGANIZATOR 

   Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,

   ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

 

2. CELE PRZEGLĄDU: 

- Prezentacja i upowszechnianie bogactwa form folklorystycznych

   funkcjonujących w regionie. 

- Ochrona i promocja gwary i języka regionalnego. 

- Transmisja kulturowa. 

- Wymiana doświadczeń kulturowych oraz wzajemna edukacja. 

- Promocja kultury ludowej i tradycyjnej regionu w mieście. 

- Dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA: 

- W przeglądzie mogą brać udział zespoły folklorystyczne, 

  śpiewacze, obrzędowe, taneczne, muzyczne lub specjalnie w tym

  celu stworzone projekty artystyczne, którym bliska jest spuścizna

  przodków i kultura ludowa regionu/miejscowości, w której żyją. 

- Każdy z zespołów przygotowuje występ na podany przez

  Organizatora temat, którym w tym roku są ŻNIWA.

- Czas trwania prezentacji to: max. 15 min. - występów tanecznych

   i śpiewaczych oraz max. 15 min. - widowisk obrzędowych. 

- Prezentacje muszą być zakorzenione w kulturze tradycyjnej,

  powinny czerpać z lokalnego folkloru, przekazów ustnych. 

- Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie na adres

  e-mailowy:

 

„ETNOSTRADA”
SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 2022

R E G U L A M I N

 

folklor@rok.czestochowa.pl

 

Informacji na temat konkursu udziela: 

Marzena Kosela

Instruktor ds. kultury ludowej 

tel. 34/366 59 65 

e-mail: folklor@rok.czestochowa.pl

4. OCENA PREZENTACJI 

-  Przegląd ma charakter konkursu zespoły i projekty zostaną

   ocenione przez profesjonalne jury, dla którego wartością

   nadrzędną będzie zgodność prezentacji z własną tradycją. 

-  Zespoły będą oceniane z podziałem na wykonawców powyżej

   i poniżej 18 roku życia 

-  Laureaci otrzymają NAGRODY FINANSOWE.

 

5. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

- ”Etnostrada” odbędzie się 2 października 2022 roku

   w „Klubie Politechnik” Akademickim Centrum Kultury,

   al. Armii Krajowej 23/25, 42-200 Częstochowa. 

-  Przeglądy zespołów rozpoczną się ok. godz. 10:00 (ilość zgłoszeń

   będzie miała wpływ na końcowy kształt programu przeglądu).  

- Koszty dojazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca.

- Każdy z uczestników przeglądu oświadcza, że jest zdolny do              

  udziału w nim, nie są mu znane żadne powody o charakterze 

  zdrowotnym wykluczające go z udziału w przeglądzie

  (w szczególności przebywanie na kwarantannie, kontakt z osobą 

  zarażoną wirusem wywołujący COVID-19 lub osobą przebywającą 

  na kwarantannie). Ponadto z udziałem w przeglądzie mogą 

  wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia,

  czynniki ryzyka. Podpisanie karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik

  rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się

  z udziałem w przeglądzie  (także wynikającego ze stanu epidemii). 

  Uczestnik oświadcza również, że będzie przestrzegał wszelkich 

  obostrzeń i zaleceń sanitarnych w związku z epidemią.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach

z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni

uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub 

telefonicznie.   Karty zgłoszenia w terminie do 9 września 2022 roku.

- Podpisana karta zgłoszenia jest równoważna z akceptacją regulaminu.

„ Ż N I W A ”


