ORGANIZATOR
Staszowski Ośrodek Kultury
PATRONAT
Wojewoda Świętokrzyski
Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach
Starosta Staszowski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
CEL
- Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich powiatu staszowskiego
- Popularyzacja zespołów oraz ich walorów artystycznych i wychowawczych
- Wymiana pomysłów i doświadczeń
- Rozwijanie talentów estradowych i plastycznych
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
ZASADY REGULAMINOWE
W ramach festiwalu odbędą się prezentacje sceniczne szkolnych zespołów
artystycznych oraz konkurs plastyczny dla uczniów.
PREZENTACJE SCENICZNE
Prosimy dyrekcje szkół o wytypowanie najlepszych zespołów artystycznych,
które będą reprezentować daną szkołę na festiwalu.
Szkoły funkcjonujące w miejscowościach będące gminami tj. Staszowie,
Rytwianach, Połańcu, Bogorii, Osieku, Szydłowie i Łubnicach mogą
wytypować maksymalnie 3 zespoły: 1 muzyczny, 1 teatralny i 1 taneczny.
Natomiast szkoły z pozostałych miejscowości mogą zgłosić tylko 1 zespół:
muzyczny lub teatralny lub taneczny.
Zespoły muszą spełniać następujące warunki:
● zespoły muzyczne – mogą to być zespoły wokalne, chóry lub soliści
– w programie nie więcej niż 2 utwory
● zespoły teatralne – mogą to być zespoły kabaretowe, teatralne
lub teatry poezji z programem maksymalnie 15 min.
● zespoły taneczne - mogą to być zespoły tańca towarzyskiego,
ludowego, disco, sportowo – taneczne, akrobatyczne i inne
– w programie nie więcej niż 2 układy taneczne
Prosimy o przestrzeganie w/w ograniczników ilościowych i czasowych.
Wszystkie podkłady muzyczne prosimy dostarczać w dniu koncertu
wyłącznie na płytach CD.

KONKURS PLASTYCZNY
Uczniów uzdolnionych plastycznie zachęcamy do udziału w konkursie
na plakat „Rok 2018 rokiem jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości”
Regulamin konkursu w załączeniu.

TERMINY
13.04.2018 r. - upływa termin składania kart zgłoszeń zespołów artystycznych
20.04.2018 r. - upływa termin nadsyłania prac konkursowych
Po tych terminach karty zgłoszeń i prace konkursowe
nie będą przyjmowane.
14 – 18.05.2018 r. – prezentacje festiwalowe (sceniczne i wystawa prac
pokonkursowych) – ilość dni festiwalowych uzależniona od zgłoszeń
przesłanych przez szkoły
04.06. 2018 r. - spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję festiwalu,
wręczenie dyplomów i upominków szkołom biorącym udział w festiwalu
oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – wręczenie dyplomów i nagród
laureatom
Karty zgłoszeń i prace konkursowe prosimy nadsyłać na adres:
Staszowski Ośrodek Kultury
ul. Parkowa 6
28 – 200 Staszów
Informacje dotyczące XXIII Festiwalu Kultury Szkół dostępne są również na
stronie www.sok.info.pl. Kartę zgłoszenia zespołów artystycznych można
przesłać e-mailem – sok@sok.info.pl wpisując w tytule „FKS-karta
zgłoszenia 2018”.
We wszystkich sprawach dotyczących udziału szkół w festiwalu prosimy
o kontakt ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury (p. Krystyna Bednarska)
tel. 15 864 41 12 w. 23.

