VIII KUJAWSKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU

REGULAMIN
OPIS
Festiwal jest realizowany jako element promocji kultury i tradycji ludowej. Ma
charakter konkursu promującego folklor Ziemi Kujawskiej krzewiony przez zespoły
amatorskie występujące w tradycyjnych strojach ludowych.
CELE FESTIWALU


Prezentacja pieśni i muzyki ludowej Kujaw i regionu, z którego pochodzi zespół
z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania



Popularyzacja amatorskiego ruchu kulturalnego



Integracja i współpraca kulturalna pomiędzy zespołami.

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
Muszla Koncertowa w Parku Solankowym w Inowrocławiu 23 czerwca 2018r.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia do 13 czerwca 2018r

2.
3.

4.
5.
6.
7.

na adres Organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka,
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław lub pocztą elektroniczną
e-mail: mdkinowroclaw@gmail.com
Zespół prezentuje w konkursie minimum 1 utwór kujawski oraz 1 charakterystyczny
utwór ludowy do reprezentowanego miejsca pochodzenia.
Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną
rejestrację techniką dowolną zapisu oraz wykorzystania materiału do prezentowania
wykonań artystycznych do promocyjnego odtwarzania z wyłączeniem celów
komercyjnych.
Nadesłanie karty zgłoszenia jest akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
Zespoły uczestniczą w konkursie wianków świętojańskich, biesiadzie ludowej
oraz ogłoszeniu wyników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez
uczestników podczas Festiwalu.
Uczestnicy Festiwalu przybywają na własny koszt.

KRYTERIA OCENY:
 Właściwy dobór repertuaru
 Interpretacja utworów ludowych
 Ogólne wrażenie artystyczne
Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne i niepodważalne.
Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

VIII KUJAWSKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU
Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Festiwalu,
których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.

Zgłoszenie do Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
zweryfikowanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu i wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku swojego i zespołu, do celów związanych z organizacją,
przebiegiem oraz promocją całego Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej.

Administratorem Państwa danych będzie

