Dziecięce Spotkania Folklorystyczne „Bosa Nóżka”
Dziecięce Spotkania Folklorystyczne BOSA NÓŻKA to niecodzienny sposób na odkrycie barw polskiego
folkloru w dziecięcym wydaniu. Organizatorem spotkań jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chrzanowie oraz Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne. Przedsięwzięcie kierowane jest do
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spotkania mają charakter konkursowy. W ramach
projektu odbędą się warsztaty dotyczące edukacji regionalnej dla nauczycieli oraz zostanie wydany zeszyt
metodyczny z konspektami zajęć z edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne
Termin i miejsce:
Spotkania odbędą się w dniach 7 (przedszkola) i 8 (szkoły podstawowe) listopada 2018 r. o godz. 9:00
w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4.
Podsumowanie, wręczenie nagród oraz warsztaty dot. edukacji regionalnej dla nauczycieli odbędą się
9 listopada o godz. 10:00.
Cele Przeglądu:
o rozbudzenie zainteresowania folklorem,
o zachowanie tradycji przekazu dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności
kulturowej regionu,
o ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są
związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą tj. pieśń i piosenka obyczajowa o dziecku,
kołysanka, gry i zabawy, wyliczanki, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące dzieci,
o prezentacja różnorodnych form ekspresji artystycznej dot. obyczajowości i polskiej tradycji
ludowej, a także podtrzymywanie więzi międzypokoleniowej

Kategorie Przeglądu:
o piosenka
- soliści – 2 utwory w nieprzekraczalnym czasie do 5 min, z niżej wymienionych: kołysanka, pieśń
obyczajowa o dziecku, pieśń sieroca, pieśń pasterska; istnieje możliwość wykonania pieśni
i piosenek z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją regionu.
- zespoły wokalne – 2 utwory w nieprzekraczalnym czasie do 10 min., zespół nie może
przekroczyć 10 osób; istnieje możliwość wykonania pieśni i piosenek z akompaniamentem pod
warunkiem zachowania zgodności z tradycją regionu.

o taniec
- zespoły taneczne – 2 układy taneczne o łącznym czasie do 8 min.; grupa nie może przekraczać 20
osób, dopuszcza się występ zespołu z muzyką mechaniczną (na CD, MP3), układy taneczne
powinny wywodzić się z regionu krakowskiego
o gry i zabawy dziecięce, wyliczanki – do 10 min.
Repertuar powinien być odpowiedni do wieku uczestników.
Kryteria oceny:
Organizatorzy powołują jury, które dokona oceny prezentacji konkursowych, biorąc pod uwagę zgodność
z tradycją regionu (tekst, gwara, strój, rekwizyty), dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Program
powinien być dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych dzieci. Decyzje Jury są ostateczne
i niepodważalne.
Nagrody:
o nagrodą pierwszą przyznawaną w każdej kategorii jest Krakowska Skrzynia
o organizatorzy przewidują również II i III miejsca oraz wyróżnienia
o uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa
Uwagi końcowe:
o uczestników zgłaszają instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia, fundacje, parafie
o uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
o organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji konkursowych
w radio i TV
o warunkiem udziału jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia
2 listopada 2018 r./nie decyduje data stempla pocztowego/, z dopiskiem „BOSA
NÓŻKA”, na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
lub mailem: moksir@chrzanow.pl
Wszelkich informacji dotyczących Przeglądu udziela Dział Animacji Kultury MOKSiR Chrzanów,
tel. (0-32) 623-30-86, wew. 36



KARTA ZGŁOSZENIOWA

 Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu:

 Nazwa instytucji:

 Adres, mail, telefon:

 Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora, opiekuna grupy:

 Liczba występujących dzieci:

 Kategoria wiekowa:
przedszkole
szkoła podstawowa
 Tytuł i opis programu:

Data……………………………
Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka
1. Wyrażam zgodę

TAK

NIE na udział w konkursie/projekcie mojego dziecka

……………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)
organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
2. Wyrażam zgodę*

TAK

NIE na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)
w celu realizacji konkursu/projektu organizowanego przez MOKSiR Chrzanów.
*Nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie/projekcie.
3. Wyrażam zgodę

TAK

NIE na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

……………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)
przez MOKSiR Chrzanów, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o wynikach konkursu/projektu, zdjęć
lub filmików na stronie internetowej oraz innych profilach internetowych zarządzanych przez MOKSiR Chrzanów
oraz w mediach (prasa, serwisy internetowe) oraz wydawania wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez
MOKSiR Chrzanów.
……………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) iformuję, że administratorem Pani/a danych
osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul Broniewskiego 4, 32 – 500 Chrzanów.
Inspektorem Ochrony Danych w MOKSiR Chrzanów jest Pani Barbara Kołacz, e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o
ochronie danych. W innych przypadkach Pani/a dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych. Pani/a
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/a dane osobowe nie będą
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Fakt niepodania w/w danych skutkuje brakiem
możliwości udziału w konkursie.
Przysługuje Pani/a prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/u również
prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
………………….....................................
podpis uczestnika/rodzica/opiekuna

