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XVI edycja międzynarodowego projektu KARAWANA KULTURY 2020:

- Singing Islands Open/Music Island Open 22.02.2020 (Międzyzdroje, dom kultury)
- Dance Islands Open/Amber Stars 21.03.2020 (Międzyzdroje, dom kultury)
- Baltic Music Race 01.06.2020 (Międzyzdroje, amfiteatr)
- Artistic Summer 20.06.2020 (Gryfice, scena otwarta/dom kultury)
- Autumn Mix 24.10.2020 (Międzyzdroje, dom kultury)
REGULAMIN
1. Głównym Organizatorem KARAWANY KULTURY jest Fundacja Benefis (Wolin).
Partnerzy/Współorganizatorzy:
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Wolin
Centrum Współpracy Międzynarodowej w Wolinie
Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Kamieński Dom Kultury, Kamień Pomorski
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie
Gryficki Dom Kultury
Patronat:
Burmistrz Wolina
Burmistrz Golczewa
Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Burmistrz Międzyzdrojów
2. Miejsce poszczególnych imprez zatwierdza się każdorazowo.
3. Cele:
Cele KARAWANY KULTURY – wspieranie rozwoju artystycznego na Ziemiach
Zachodniopomorskich. Mieszkańcy tworzą kulturę w oparciu o własne tradycje dawne i
rodzące się współcześnie, dotyczy to szczególnie muzyki instrumentalnej, pieśni, tańców
oraz strojów do prezentacji tej kultury. Koncerty stwarzają większe szanse promocji tej
twórczości, jej autorów i wykonawców, tak w kraju jak i poza jego granicami.
Koncertowe spotkania artystów to także możliwość wymiany doświadczeń, wzbogacania i
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poszerzania własnego repertuaru, zawieraniu przyjaźni i ogólnej integracji amatorskiego
ruchu artystycznego.
•
•
•
•
•

prezentacja dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych
rozwijanie umiejętności artystycznych
wymiana doświadczeń
wspieranie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych
integracja profesjonalnych artystów z amatorskim ruchem artystycznym

4. W festiwalu mogą wziąć udział grupy, koła zainteresowań, zespoły działające w
szkołach, ośrodkach kultury oraz innych placówkach wychowawczych i oświatowych.
Soliści i zespoły bez ograniczeń wiekowych mogą też zgłaszać się indywidualnie
(uczestnik niezależny).
NOMINACJE:
- wokal (estradowy, ludowy, folklor, klasyczny, teatr pieśni, chór);
- taniec (taniec ludowy/stylizacja, taniec klasyczny i estradowy, street dance, taniec
współczesny, teatr tańca, taniec sportowy i inne);
- sztuka cyrkowa;
- teatr mody, modeling;
- sztuki plastyczne (malarstwo, grafika, sztuka dekoratorska);
- teatr, małe formy teatralne, recytacja;
- muzyka instrumentalna (solo, małe formy, zespoły kameralne, orkiestry).
5. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest nadesłanie go do Organizatora najpóźniej 30
dni przed rozpoczęciem wybranego festiwalu (zgłoszenie online). Samo nadesłanie karty
zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa – ilość miejsc w każdej
edycji jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy dane do przelewu. Po otrzymaniu wpłaty będzie
wystawiony rachunek (nie wystawiamy faktur).
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Po dokonaniu opłaty zgłoszone piosenki, utwory
instrumentalne, tańce i inny repertuar zostaną wniesione w wykaz występów
konkursowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zgłoszeń od jednej
placówki/jednostki delegującej/zespołu.
7. Repertuar.
Prosimy o przygotowanie:
• Solo/Duet – 1 utwór do 4 min,
• Zespoły – 2 utwory po 2-5 minut każdy utwór.
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•

Sztuka teatralna – spektakl lub fragment do 20 minut (łącznie z wstawieniem
dekoracji na scenę oraz zniesieniem je ze sceny po występie)

Jedna instytucja/instruktor może zgłosić max. 5 solistów/duetów.
Uczestniczący zespół może zgłosić max. 3 solistów/duety.
W nominacji „sztuki plastyczne”:
Prace mogą być wykonane w różnych stylach i technikach: rysunek, akwarela, gwasz,
pastele, olej. Czas wykonania – do 3 godzin.
Każda praca powinna być podpisana:
NATALIA KOWALSKA 14 lat
KIEROWNIK: LUIZA NERKOWICZ
KRAKÓW, POLSKA
W kategorii „sztuka dekoratorska” oceniane są prace przygotowane w domu.
Praca powinna być podpisana.
NATALIA KOWALSKA 14 lat
KIEROWNIK: LUIZA NERKOWICZ
KRAKÓW, POLSKA
8. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz obsługę techniczną sceny.
9. Występom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub podkłady muzyczne.
10. Jury oceniać będzie: umiejętności wykonawców, wybór repartuaru, artystyzm, dobór
strojów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny.
11. Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych zależnie od kategorii
placówki (nie porówuje się wykonawców ze szkoły muzycznej z uczestnikami z domu
kultury).
Oceny w skali 1-10:
< 6,99 punktów – Dyplom Uczestnika + puchar
7 < 7,99 punktów – Dyplom Laureata III stopnia + puchar
8 < 8,99 punktów – Dyplom Laureata II stopnia + puchar
9 < 9,99 punktów – Dyplom Laureata I stopnia + puchar
10 punktów oraz decyzja Jury – GRAND-PRIX + puchar GRAND-PRIX
Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej.
12. Organizator zapewnia: dyplomy, puchary, mały poczęstunek, prezenty upominkowe.
13. Uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach KARAWANY KULTURY oświadczają,
że wyrażają zgodę na utrwalanie, a w szczególności na nagrywanie i fotografowanie
przebiegu imprez oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań audio/wideo, oraz na użycie
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ich imienia, wizerunku, podobieństwa, głosu. Ponadto Uczestnicy oświadczają, że nie
będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
14. Zdjęcia, nagrania audio/wideo oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, głos
uczestników lub podobieństwo będą wykorzystywane jedynie w celach rozwoju i
promocji KARAWANY KULTURY.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie.
16. Zgłoszenie do udziału jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
UWAGI ORGANIZATORA:
1. Każdy zespół i uczestnik festiwalu potrzebną do występu ścieżkę dźwiękową zapisuje
na następujących nośnikach: pen-drive.
2. Zabronione jest wykorzystywanie playbacku przez wokalistów w czasie występów.
3. NIE DOZWOLONA prezentacja piosenek, tańców i innych występów, które już były
prezentowane w poprzednich edycjach projektu "Karawana Kultury" przez tych samych
uczestników.
4. Kolejność występów grup ustala Organizator. Obowiązuje dyspozycyjność podczas
całego dnia konkursu.
5. Koszty przyjazdu, pobytu, wyżywienia i ubezpieczenia uczestnicy festiwalu ponoszą
we własnym zakresie.
6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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