
 

 

 
 
 

REGULAMIN 
III Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej 

23 czerwca 2013r. Inowrocław Muszla Koncertowa Parku Solankowego 

Organizatorzy 
 Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

 Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 

 Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu 

Patronat 
 Wojewoda Kujawsko - Pomorski 

 Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 Starosta Inowrocławski  

 Prezydent Miasta Inowrocławia 

Opis 
Festiwal jest realizowany, jako element promocji kultury i tradycji ludowej. Ma charakter konkursu 
promującego folklor Ziemi Kujawskiej koncentrującego się na zaprezentowaniu pieśni i twórczości 
ludowej przez zespoły amatorskie występujące w tradycyjnych strojach ludowych. 

Cele festiwalu 
 Prezentacja pieśni i muzyki ludowej z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów 

wykonania;  

 Popularyzacja, amatorskiego ruchu kulturalnego oraz strojów ludowych  

 Integracja i współpraca kulturalna pomiędzy zespołami,  

Kategorie Festiwalu: 

1. Zespoły śpiewacze a capella /czas trwania programu: do 10 min./ 

2. Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych /czas prezentacji: do 10 min. 

3. Kapele ludowe /czas trwania programu: do 10 minut/ 

Organizator zastrzega sobie prawo do skracania występu w przypadku 

przekroczenia limitu czasu 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia do 10 czerwca 2013r na adres 

Organizatora: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

88-100 Inowrocław, ul. Jacewska 164  

2. Każdy zespół bierze udział w jednej kategorii. 

3. Zespół prezentuje w konkursie minimum 1 utwór kujawski oraz charakterystyczne utwory ludowe 

do reprezentowanego miejsca pochodzenia. 

4. Po przesłaniu zgłoszenia zespoły otrzymają potwierdzenie udziału w Festiwalu: faxem, e-mail lub 

pocztą na adres zwrotny. 

5. 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. 

6. Karta zgłoszenia jest akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

7. Zespoły uczestniczą w konkursie wianków świętojańskich, biesiadzie ludowej oraz ogłoszeniu 

wyników. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników 

podczas Festiwalu. 

Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się od NW na własny koszt. 



 

 

Kryteria oceny:  

1. Komisja Artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę kryteria związane z tradycją 

ludową regionu Kujaw: 

 Właściwy dobór repertuaru (min. jednego utworu konkursowego) 

 Interpretację utworów ludowych 

 Stroju ludowego z miejsca zespołu 

 Czystości lokalnej gwary 

 Instrumentów muzycznych 

2. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne i niepodważalne. Sprawy nieobjęte regulaminem 

rozstrzyga organizator. 

Nagrody  

Komisja Artystyczna przyzna: 

1. Puchar Grand Prix Festiwalu oraz w każdej kategorii Puchar za I miejsca i dyplomy uczestnictwa.   

2. Zwycięskie zespoły w swoich kategoriach otrzymają rekomendację udziału w Dożynkach 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Rypinie 

3. Ponadto wyróżniające się Zespoły otrzymają upominki 

4. Wszystkie uczestniczące w imprezie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. 

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY: 

Muszla koncertowa w Parku Solankowym w Inowrocławiu w dniu 23 czerwca 2013r. godz. 12,00 

Karty Zgłoszenia dokładnie wypełnione należy przesłać na adres biura organizacyjnego: w terminie 

do 10 czerwca 2013r. na adres: 

 

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

88 – 100 Inowrocław ul. Jacewska 164 

tel./fax.  52.3573002 

e-mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl 

 

 

 

Opracował: 

Komitet Organizacyjny Festiwalu 

Inowrocław 05 czerwca 2013r. 
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