8

XXX RUDZKI FESTIWAL KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ                                                 POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA
GRAŻYNY DZIEDZIC
R E G U L A M I N

     Kategorie artystyczne i terminy:


PLASTYKA: 30.03.2020 r.

- KONKURS INDYWIDUALNY WYSYŁKOWY
- KONKURS DRUŻYNOWY NA PRACĘ PRZESTRZENNĄ

Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

-----------------------------------------

MUZYKA: 31.03.2020 r.
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

-----------------------------------------

TANIEC: 01.04.2020 r.
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej

-----------------------------------------

TEATR: 2 - 3.04.2020 r.
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej



Finał Festiwalu: 29.04 2020 r., godz.12.00
w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej



UWAGA:
Każdy uczestnik Festiwalu (w każdej kategorii), poprzez zgłoszenie i udział w festiwalu,  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w obszarze działań związanych       z konkursem, w tym dotyczących promocji laureatów i uczestników (rejestracja/ zapis foto - video). 
Znajomość i akceptację powyższego ustalenia regulaminu potwierdza opiekun uczestnika podpisem na karcie zgłoszenia (lub opisie pracy plastycznej).

Organizator:
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Ruda Śląska,
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej Bielszowicach,
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej.

Cele:
	Przegląd, prezentacja i konfrontacja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży z Rudy Śląskiej,
	Wymiana doświadczeń, inspirowanie poszukiwań repertuarowych i nowych form wypowiedzi artystycznej,
	Kształtowanie i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
	Promocja działalności artystycznej rudzkiej młodzieży.


Postanowienia ogólne:
	Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.


	Wykonawcy ośrodków, instytucji, domów kultury, są oceniani w jednej grupie 
z wykonawcami ze szkół.


	Informacje o terminie i miejscu występu – harmonogramy - będą udostępnione na stronach internetowych: Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty, a także Miasta Ruda Śląska oraz                 - odpowiednio – na stronach organizatora danej kategorii artystycznej.	


				   Nie będą stosowane powiadomienia telefoniczne.

	Ustalony harmonogram prezentacji nie podlega zmianie po jego opublikowaniu.


	Skład jury zostanie opublikowany na stronach internetowych podanych jak wyżej na siedem dni przed rozpoczęciem pierwszego przeglądu.


	Wyniki w poszczególnych kategoriach Festiwalu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.


	W uzasadnionych przypadkach Jury może wyłączyć uczestnika z klasyfikacji konkursowej, poprzestając na ocenie merytorycznej.


Nagrody i ocena:
	W podziale nagród decydują komisje konkursowe powołane na szczeblu miasta.
	Jury Festiwalu przy ocenie weźmie pod uwagę następujące kryteria: wartości wychowawcze, dobór repertuaru, scenariusz, także adaptację, inscenizację, muzykę, scenografię, reżyserię, zgodność muzyki z przekazem tanecznym, technikę tańca, opracowanie choreograficzne, warsztat wykonawców (dykcja, emisja głosu, ruch, wiarygodność), ogólny wyraz artystyczny.
	Jury przyznaje w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodę główną oraz wyróżnienia.
	Ocena jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
	Dla zainteresowanych opiekunów konsultacje z jurorami możliwe są po zakończeniu bloków programowych.
	Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Gali Finałowej Festiwalu, która odbędzie się            29 kwietnia  2020 r., godz. 12.00 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty. W Gali biorą udział zaproszone zespoły, wykonawcy oraz zaproszeni goście.



Organizatorzy zapewniają:
	wypożyczenie rekwizytów: stoły i krzesła,
	sprzęt nagłośnieniowy wraz z obsługą,
	światła pionowe: białe, żółte, zielone, niebieskie, czerwone (MCK, DK Bielszowice),
	fortepian (MCK, DK Bielszowice), pianino cyfrowe (MDK),
	W MCK: ekran i projektor (podczas korzystania z wymienionego sprzętu należy używać swojego laptopa oraz zapewnić jego obsługę we własnym zakresie. Należy wyraźnie zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej, potrzebę korzystania z ekranu i projektora).



Do udziału w festiwalu przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia wypisane według wzoru oraz              dostarczone do placówek w wyznaczonym terminie.


Zespoły, które nie zdążą zgłosić się w wyznaczonym terminie zapraszamy w przyszłym roku.

ZAPRASZAMY NA XXX RFKMSZ!




























Kategoria artystyczna /organizator/ terminarz

	
TEATR
Spektakle teatrów dziecięcych i młodzieżowych realizujących różne formy 
widowiska scenicznego.
ORGANIZATOR miejsce konkursu:
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, Bielszowice; ul. E. Kokota 170; 41-711 Ruda Śląska,
e-mail: organizacja.imprez@dkrsl.pl , telefon: 32 240 21 25,  www.dkrsl.pl 


TERMIN:  
2 – 3  kwietnia 2020 r. w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.

Zgłoszenia przyjmowane (na kartach według wzoru) do dnia 15.03.2020 r.
ZGŁOSZENIA:  
KATEGORIE:
        - Uczniowie Szkół Podstawowych,
- Uczniowie Szkół Gimnazjalnych,
- Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych (także z udziałem studentów, osób starszych w wieku „pozaszkolnym”).
Limit czasu trwania spektaklu/przygotowań sceny
Maksymalny czas trwania spektaklu nie może  przekroczyć 30 minut, 
a przygotowania sceny 10 minut.

UWAGA:
Organizator Konkursu Teatralnego, w celu stworzenia możliwości organizowania widowni, wprowadza do karty zgłoszenia wymóg opisu, informacji o spektaklu: tematyka, główne wątki, adresat wiekowy. Uzyskane informacje pomogą w tworzeniu bloków programowych, które będą adresowane do określonego (wiekowo) widza, a to może pomóc w wypracowaniu zaproszeń             i udziału widowni na określonych spektaklach.

HARMONOGRAM WYSTĘPÓW oraz WYNIKI będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora (nie będą stosowane powiadomienia telefoniczne).
	

UWAGA! Obowiązuje znajomość postanowień ogólnych Regulaminu XXX RFKMSz.










TANIEC
ORGANIZATOR miejsce konkursu:
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty; ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska,
e-mail: sekretariat@mckrudasl.pl, telefon: 32 24 86 240, 32 24 42 952; www.mckrudasl.pl


Zgłoszenia przyjmowane (na kartach według wzoru) do dnia  15 marca 2020 r.

TERMIN: 1  kwietnia 2020 r. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej

W KONKURSIE DOPUSZCZA SIĘ DO UDZIAŁU  ZESPOŁY TANECZNE I WOKALNO – TANECZNE.

KATEGORIE:

	Kategoria I:	szkoły podstawowe
	Kategoria II:	szkoły gimnazjalne
	Kategoria III:	szkoły ponadgimnazjalne


Czas prezentacji konkursowej: do 10 minut, maksymalnie 2 układy

Uwagi organizacyjne:
	uczestnicy nie mają  możliwości przeprowadzenia prób w dniu prezentacji konkursowej,
	przywiezione przez wykonawców rekwizyty należy odebrać z placówki niezwłocznie po występie,
	na płytach przekazywanych akustykowi mogą znajdować się wyłącznie utwory wykorzystywane podczas prezentacji; nagrania powinny być przekazane na nośnikach CD/CD-R lub pendrive USB w formatach: audio lub mp3 (bezpośrednio przed występem).
	każdy zespół powinien posiadać opiekuna,
	ustalony harmonogram prezentacji w konkursie nie podlega zmianie po jego opublikowaniu.



HARMONOGRAM WYSTĘPÓW oraz WYNIKI będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora (nie będą stosowane powiadomienia telefoniczne).

UWAGA!  Obowiązuje znajomość postanowień ogólnych Regulaminu XXX RFKMSz.










MUZYKA

Zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne,
soliści – wokaliści i duety wokalne

ORGANIZATOR miejsce konkursu:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej; ul. Janasa 28; 41-700 Ruda Śląska
e-mail: mdk-rs@wp.pl, telefon: 32 248 13 46;  32 2432 220;  www.mdkruda.org


OBOWIĄZUJE PREZENTACJA  2 UTWORÓW

TERMIN: 31 marca 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

Zgłoszenia przyjmowane (na kartach według wzoru) do dnia 15 marca 2020 r.

KATEGORIE:
Kategoria I: szkoły podstawowe;
Kategoria II: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.    

UWAGI ORGANIZACYJNE:
	Na płytach audio CD/CD-R (forma zapisu tylko plik audio), przekazywanych akustykowi (podkłady, ścieżki dźwiękowe) mogą znajdować się wyłącznie utwory wykorzystywane podczas prezentacji.
	Uprasza się o zadbanie o:
	Jak najlepszą jakość nośników nagrań,
	właściwe ustawienie kolejności nagrania.


HARMONOGRAM WYSTĘPÓW oraz WYNIKI będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora (nie będą stosowane powiadomienia telefoniczne).
	

UWAGA! Obowiązuje znajomość postanowień ogólnych Regulaminu XXX RFKMSz.














PLASTYKA
(dwa konkursy)
	ORGANIZATOR miejsce konkursu:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej; ul. Janasa 28; 41-700 Ruda Śląska
e-mail: mdk-rs@wp.pl, telefon: 32 248 13 46; 32 2432 220;  www.mdkruda.org


1. KONKURS DRUŻYNOWY NA PRACĘ PRZESTRZENNĄ
(prace przestrzenne wykonywane w czasie konkursu)
 TEMAT: „OLIMPIADA 2020. Człowiek – Sportowiec w ruchu”
 TERMINY: KONKURS DRUŻYNOWY NA PRACĘ PRZESTRZENNĄ 
odbędzie się  w Młodzieżowym Domu Kultury  w Rudzie Śląskiej  
w dniu 30 marca 2020 r. (poniedziałek), o godz. 11.00.
Zgłoszenia przyjmowane (na kartach według wzoru) do 15 marca 2020 r.

ZASADY ORGANIZACJI:.
	Uczestnicy konkursu wykonują prace z własnych materiałów (bezpiecznych).
	Wyklucza się wykorzystanie gotowych wyrobów biżuteryjnych (jak koraliki, elementy jubilerskie) za wyjątkiem gotowych „zapięć”.
	Jedna osoba w zespole (modelka lub model) wytypowana jest do prezentacji wykonanej biżuterii. Wymagany ubiór czarny, włosy spięte.  
	Obowiązuje zakaz stosowania materiałów żrących, cuchnących, ognia.
	Wymagany opiekun grupy (nauczyciel).  
	Drużyna min. 2 osoby, max. 4.


KATEGORIE WIEKOWE:
I – klasy IV – VII szkół podstawowych,
II – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Nagrodzone prace (także prace płaskie) zostaną zaprezentowane
w postaci fotograficznej podczas Finałowej Gali Festiwalu w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty.    






PLASTYKA
2. KONKURS - INDYWIDUALNY WYSYŁKOWY (prace płaskie).
TEMAT dowolny: „OLIMPIADA 2020. Ruch to zdrowie” 
   	TERMIN NADSYŁANIA PRAC na adres placówki (MDK): 15 marca 2020 r. 
- prace ocenione będą w dniu rozgrywania konkursu drużynowego. 

TECHNIKA  dowolna, ze wskazaniem technik płaskich; format – A4.

KATEGORIE WIEKOWE:
I - dzieci młodsze: klasy I - III szkół podstawowych,                                   
II – dzieci i młodzież: klasy IV do VII szkoły podstawowej 
III – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
	
- Prace powinny być opisane na odwrocie. Opis musi zawierać:
	tytuł pracy,
	autor: nazwisko i imię, wiek, klasa,
	placówka zgłaszająca: pieczęć (opisowo; nazwa, adres, telefon)
	opiekun, nauczyciel (nazwisko i imię, telefon).


- Uwaga: OBOWIĄZUJE ZBIORCZA LISTA PRAC I AUTORÓW Z DANEJ PLACÓWKI.
- Limit prac z placówki: 10.
- Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi

WYNIKI będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora (nie będą stosowane powiadomienia telefoniczne).
	

UWAGA! Obowiązuje znajomość postanowień ogólnych Regulaminu XXX RFKMSz.






