Regulamin 13. Festiwalu SZTUKATORZY 2020
w Zalesiu Górnym

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Festiwalu Sztukatorzy 2020 w Zalesiu Górnym, zwanego dalej Festiwalem, jest Klub
Kultury w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3.
2. Festiwal jest realizowany wspólnie z Centrum Kultury w Piasecznie, Urzędem Gminy Piaseczno, Radą
Sołecką Zalesia Górnego, Stowarzyszeniem Rodziców "TU", Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zalesia Górnego, Zegarem Słonecznym Sp. z o.o., Szkołą Muzyczną "Maestro", Studiem Kotbury,
Barbarą i Stanisławem Szczycińskimi, Marzeną i Jackiem Soleckimi, Grażyną i Fryderykiem Babińskimi.
3. Tematem przewodnim Festiwalu SZTUKATORZY 2020 jest szeroko rozumiane pojęcie „przyjaźni
i bliskości oraz tęsknoty za nią” w kontekście relacji zachodzących w naszym otoczeniu w ostatnim
czasie, kiedy zmienia się życie na świecie i w naszych rodzinach.
4. Zadaniem artystów będzie odniesienie się do tematu przewodniego w dowolnej formie realistycznej
lub abstrakcyjnej, przy zachowaniu walorów artystycznych.
5. W tym roku ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się Covid-19 niemożliwe jest
zorganizowanie festiwalu w dotychczasowej formule, dlatego przenosimy akcent na twórczość własną
i zapraszamy do udziału w 3 konkursach:
1) Konkurs na piosenkę autorską
o Kategoria otwarta
Piosenka napisana i skomponowana przez uczestnika lub skomponowana prze niego do istniejącego
tekstu/wiersza niewykorzystanego wcześniej przez innych twórców muzyki.
2) Konkurs poezji
o Młodzież 13-17 lat
o Dorośli od 18 lat
1 wiersz odnoszący się do tematu przewodniego.
3) Konkurs plastyczny
o Dzieci do 12 lat
o Młodzież 13-17 lat
o Dorośli od 18 lat
1 praca wykonana w dowolnej technice w formacie nie większym niż 100x70 cm.
II. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pracy wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia
w terminie do 30 listopada 2020 r.
2. Prace plastyczne oraz wiersze należy złożyć osobiście (odpowiednio zabezpieczone i podpisane)
w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym, przy ul. Białej Brzozy 3, w godz. 14.30-18.30 w dni powszednie.
3. Propozycje autorskich piosenek należy wysyłać w formie plików audio lub video (nagrania
niekoniecznie profesjonalne) e-mailem na adres: sztukatorzy@gmail.com.

III. Ocena uczestników i nagrody
1. Prace i utwory będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora odpowiednio do każdego
z konkursów.
2. Jury w każdym z konkursów przyzna nagrody pierwszą, drugą i trzecią odpowiednio we wszystkich
kategoriach przypisanych do danego konkursu.
3. Dodatkowo wyróżnione piosenki oraz wiersze zostaną opublikowane na stronie Klubu Kultury.
Piosenka zdobywcy I miejsca (za zgodą autora) zostanie zaaranżowana i nagrana w profesjonalnym
studiu nagraniowym Red Yeti Studio. Wszystkie prace plastyczne zostaną zaprezentowane podczas
wystawy zaplanowanej w dniach 9-22 grudnia br. w siedzibie Klubu Kultury w ZG.
4. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 8 grudnia br., a informacje o wynikach zostaną
opublikowane w dniu 9 grudnia na stronie Klubie Kultury w Zalesiu Górnym www.kulturalni.pl oraz
przesłane bezpośrednio laureatom na adresy e-mail wskazane w karcie zgłoszenia.
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5. Nagrody przyznane we wszystkich konkursach będą do odebrania w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym.
6. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, Jury może nie przyznać żadnej nagrody lub przyznać
nagrody ex aequo.
7. Decyzje Jury są ostateczne.
IV. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie przekazane prace/utwory pozostają własnością uczestników. Prace plastyczne będzie
można odebrać po 22 grudnia, po zaprezentowaniu ich podczas wystawy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji (zdjęcia i nagrania) oraz wykorzystania
zgromadzonego materiału do celów własnych w formie publikacji pokonkursowych bądź promocji
kolejnych edycji konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, po uprzednim powiadomieniu
uczestników.

Serdecznie zapraszamy życzymy powodzenia,
Organizatorzy Festiwalu.

Kontakt:
Koordynator Festiwalu: Marzena Solecka, tel.: 604075566, sztukatorzy@gmail.com
Organizator: Instruktor ds. upowszechniania kultury, Inga Bania, tel. 500162993.
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