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PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
b ELBLĄG 2013

REGULAMIN

1. Organizator festiwalu
Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"

2. Termin i miejsce festiwalu:
31 sierpień 2013
Elbląg, Stare Miasto
Rozpoczęcie imprezy godz. 10,00

3.Cel imprezy:
./ popularyzacja ludowej kultury artystycznej
./ prezentacja-dawnych obrzędów, pieśni i muzyki
./ integracja środowiskfolklorystycznych

4.Uczestnicy
Kategorie zespołowe:

łKAPELELUDOWE
W konkursie mogą wziąć udział kapele samodzielne oraz kapele
towarzyszące zespołom biorącym udział w imprezie.
Kapele .'"to~i:trzyszące zespołom nie mogą. poWtarzaĆ utworów
wykbnywanych dla zespołu tanecznego. .'
Prezentacja konkursowa nie powinna przekraczać 20 minut.

II ZESPOŁY ŚPIEWACZE
W konkursie uczestniczyć mogą grupy śpiewacze liczące od 4 osób.
Czas prezentacji konkursowej zespołu nie powinien przekraczać
12 minut.ttrzy pieśni).

IIIZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE

Kategorie wiekowe :
1) do 15 roku życia (dziecięca)
2) powyżej 15 roku życia (młodzieżowa)

Występ zespołu powinien trwać do 20 minut.

Każdy z zespołów może zgłosić chęć występów pozakonkursowych. Prezentacja
dorobku artystycznego może nastąpić w czasie uzgodnionym z organizatorem.



5. Warunki uczestnictwa oraz informacje dodatkowe

./ organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań
fonograficznych, i nagrań wideo mających na celu dokumentacje
i promocje przeglądu; za wykorzystanie materiałów wykonawcom nie
przysługuje prawo do wynagrodzenia; organizatorzy nie ponoszą także
kosztów mogących wynikać z prawa autorskiego .

./ koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy,

./ organizator zapewnia obiad dla uczestników przeglądu,

./ zespoły proszone są o czytelne i dokładne wypełnienie karty zgłoszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2013 roku na adres:

Centrum Tańca "Promyk"
82-300 Elbląg, ul. Browarna 80
tel./fax 55/611-01-30
tel. 55/611-01-40
e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl

./ organizator zapewnia uczestnikom przeglądu dyplom uczestnictwa,
upominki i nagrody dla laureatów

./ każdy zespół otrzyma pisemne/mailowe zawiadomienie od organizatora o
zakwalifikowaniu się do udziału w imprezie (do dnia 161ipca 2013r.)

6. W czasie przeglądu działają:
./ kierownik organizacyjny turnieju
./ komisja sędziowska
./ wszelkie sprawy sporne, nie ujęte w regulaminie, rozstrzyga kierownik

przeglądu w porozumieniu z komisją sędziowską

7. Organizator:
./ nie odpowiada za rzeczy zostawione podczas trwania imprezy
./ zapewnia obsługę medyczną podczas trwania imprezy
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