MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
DE P ART AME NT R O ZW OJ U OB S Z AR ÓW W I E J SKI C H

KONKURS
„Konkurs w ramach II edycji Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce”
REGULAMIN KONKURSU
Organizator
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykonawca i współorganizator
Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie
Adresaci / uczestnicy
Lokalne Grupy Działania (LGD) realizujące strategie w ramach PROW 2007 – 2013 oraz
beneficjenci realizujący Lokalne Strategie Rozwoju (LSR) danej LGD.
Uczestnicy Konkursu zgłaszają się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej do konkursu
(załącznik).
Cele konkursu
1. Przekazanie informacji na temat efektów PROW 2007-2013 wśród mieszkańców
obszarów wiejskich.
2. Zwrócenie uwagi na zmiany i rozwój miejscowości dzięki środkom pozyskanym przez
Beneficjentów PROW 2007-2013.
3. Identyfikacja uczestników konkursu z miejscem zamieszkania oraz podejmowanie
działań mających wpływ na zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców regionu.
4. Promocja działań PROW 2007-2013.
5. Mobilizowanie LGD do aktywnego wykorzystywania informacji dotyczących
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
6. Poszerzanie wiedzy na temat instrumentów wsparcia w ramach PROW 2007-2013.
Zakres tematyczny i zasady konkursu
1. Konkurs obejmie przygotowanie występu w ramach jednej z czterech kategorii, tj.:
• Piosenka nt. Wilkowyj
• Skecz / gwara „z ławeczki”
• Pierogi Solejukowej

2.
3.
4.
5.
6.
7.

• Scenka / żart na temat działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013
Każdy występ musi być przygotowany samodzielnie przez daną LGD i może w niej wziąć
udział zarówno grupa jak i soliści.
Prezentacja może mieć dowolną formę, tj. np.: skecz, monolog, piosenka, pantomima.
LGD może przygotować występ w ramach każdej z ww. kategorii.
Każdy występ może trwać nie dłużej niż 20 minut.
Występ nie może zawierać wulgaryzmów oraz treści dyskryminujących rasę lub
wyznanie.
Kolejność występowania grup ustala Organizator.

Kryteria oceny
Głównym kryterium oceny przedstawień będzie: merytoryczność, oryginalność, dobór
repertuaru, interpretacja, kultura słowa, wykorzystanie scenografii, muzyki i ruchu
scenicznego.
Terminarz i miejsce Konkursu
16 kwietnia 2013 r.
14 maja 2013 r.
Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie
Komisja Konkursowa / Jury
1. Występy uczestników będą oceniane przez niezależne jury.
2. W skład jury będą wchodzić : przedstawiciele organizatora, goście honorowi.
3. Za organizację pracy jury odpowiada Przewodniczący, wybierany spośród siebie przez
członków jury.
4. Jury ogląda wszystkie prezentacje biorących udział w konkursie.
5. Werdykt jury dotyczący grup, które wezmą udział w konkursie jest ogłaszany po
zakończeniu wszystkich prezentacji i po krótkich obradach.
6. Decyzja Komisji Konkursowej będzie nieodwołalna, tj. nie podlega weryfikacji ani
zaskarżeniu.
Nagrody
Nagrody dla czterech wygranych LGD zapewni wykonawca tj. Forum Inicjatyw Twórczych
w Parzęczewie
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów i punktów
programowych podanych w regulaminie.
2. Szczegółowych informacji udziela:
Monika Adamczewska, tel (22) 623 23 23, mail: monika.adamczewska@minrol.gov.pl
3. Organizator zapewnia miejsce do prezentacji (lokal, scenę, obsługę techniczną itp.).
4. Organizator zapewnia obiad dla uczestników konkursu.

5. Przystąpienie do konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa wyżej
niniejszego regulaminu oznacza, że uczestnicy Konkursu akceptują i zobowiązują się do
przestrzegania Regulaminu Konkursu oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora nazwy Lokalnej Grupy Działania, imienia nazwiska oraz wizerunku
Uczestników dla potrzeb Konkursu w zakresie objętym przedmiotowym Regulaminem.
6. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.

