REGULAMIN
X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej
Organizatorzy:
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
oraz Partnerzy:
 Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu
 Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
 Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

Patronat:








Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Starosta Inowrocławski
Prezydent Miasta Inowrocławia
Burmistrz Gniewkowa
Burmistrz Kruszwicy
Wójt Gminy Inowrocław

Termin i miejsce imprezy:
8 sierpnia 2021r. Muszla Koncertowa Parku Solankowego w Inowrocławiu
Cele festiwalu
 Prezentacja pieśni, 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 z towarzyszeniem instrumentów muzycznych.
2. Kapele ludowe.
3. Zespoły śpiewacze a cappella.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie do 10 lipca 2021r załączonej karty
zgłoszenia na adres: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bydgoszczy 88-100 Inowrocław, ul. Jacewska 164 lub inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl.
2. Po przesłaniu zgłoszenia zespoły otrzymają potwierdzenie udziału w Festiwalu: faxem,
e-mail lub pocztą na podany adres zwrotny.
3. 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.
4. Karta zgłoszenia jest akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
5. Zespoły zgłaszają przybycie do Organizatora, gdzie odbierają materiały festiwalowe.
6. Każdy zespół prezentuje się w jednej kategorii festiwalu.
7. Zespół w konkursie występuje w czasie do 10 min wykonując minimum 1 utwór kujawski
i pozostałe charakterystyczne do reprezentowanego miejsca pochodzenia.
8. Organizator zastrzega prawo do skrócenia występu po przekroczeniu czasu.
9. Zespoły uczestniczą w otwarciu Festiwalu i wspólnym zdjęciu oraz ogłoszeniu wyników.
10. Uczestnicy Festiwalu przybywają na własny koszt.
ORGANIZATOR & PARTNERZY

Kryteria oceny:
1. JURY Festiwalowe oceniające zespoły będzie brała pod uwagę kryteria związane z
tradycją ludową regionu Kujaw:
 właściwy dobór repertuaru
 interpretacja utworów ludowych
 ogólne wrażenia artystyczne (strój ludowy z regionu pochodzenia Zespołu)
 ludowe instrumenty muzyczne.
2. Zgłaszane protesty są rozpatrywane przez JURY.
3. Decyzje JURY są ostateczne i niepodważalne.

Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Jury z udziałem Organizatora.
Nagrody:
JURY Festiwalowe przyzna:
1. Puchar Grand Prix X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej.
2. Puchar za I, II i III miejsce w każdej kategorii oraz dyplomy.
3. Uczestniczące zespoły otrzymują pamiątkowe statuetki i dyplomy uczestnictwa.
4. Zwycięskie zespoły w swoich kategoriach otrzymają rekomendację udziału w Dożynkach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Opracował:

Zespół Organizacyjny
X KFPL w Inowrocławiu

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Festiwalu, których nie był w stanie przewidzieć lub zapobiec, w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych, np. związanych z pogodą. Organizator nie odpowiada
również za straty poniesione przez uczestników podczas Festiwalu.
Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz na wykorzystanie wizerunku zespołu i jego
członków do celów związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją
X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu.
Administratorem Państwa danych będzie:
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy;
88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164;(inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl).

