REGULAMIN
FESTIWALU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 2017

1. ORGANIZATOR:
- Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.
2. CELE:
- kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi,
propagowanie tradycji ludowych i folkloru,
- prezentacja piękna zawartego w śpiewie, tańcu i muzyce ludowej,
- prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych, wymiana doświadczeń.
3. ZAŁOŻENIA ORGANIZATORÓW:
- festiwal skierowany jest do zespołów wokalnych i wokalno-tanecznych prezentujących utwory
folklorystyczne.
- przewiduje się własny akompaniament lub odtworzenie muzyki w sposób mechaniczny.
4. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
- kościół Mariacki i Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku,
- niedziela, 25 czerwca 2017 r.,
- godz. 9:30 – zbiórka zespołów przed kościołem Mariackim w Słupsku, godz. 10:00 – 11:00 msza
święta, godz. 11:00 – przemarsz zespołów ulicami Słupska z kościoła Mariackiego na teren Parku
Kultury i Wypoczynku, godz. 11:20 wspólne odśpiewanie pieśni pt. „Czerwone jabłuszko” (Gęsi za
wodą) i oficjalne otwarcie Festiwalu, godz. 11:30 rozpoczęcie prezentacji festiwalowych.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- przesłanie karty zgłoszenia, zdjęcia i informacji o zespole (do wykorzystania w materiałach
promocyjnych) na adres: Centrum Edukacji Regionalnej, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów
14B, B-03 B-04.
- decyduje kolejność zgłoszeń,
- zgłoszenia przyjmowane będą do 15.05.2017 r.,
- należy przygotować maksymalnie 10-minutowy programu występu i przesłać wykaz
prezentowanych utworów razem z deklaracją zgłoszenia.
- w przypadku wykorzystania podkładów muzycznych należy je przesłać na płycie CD,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstępnej weryfikacji zespołów, które wezmą udział w
Festiwalu.
- kontakt: e-mail: dyrektor@cer.slupsk.pl tel. 59 844 57 58, 602 646 259.
6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
- nie wolno przekraczać ustalonego czasu występu,
- w czasie prezentacji nie zezwala się na wykonywanie tzw. bisów,
- kolejność prezentacji ustalą Organizatorzy,
- Organizatorzy zapewniają Uczestnikom aparaturę nagłaśniającą, natomiast nie zapewniają
żadnych instrumentów muzycznych.
- Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom kosztów podróży.
- Organizatorzy zapewnią Uczestnikom wyżywienie podczas Festiwalu (obiad plus grill, kawa,
herbata),
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego dysponowania wykonanymi przez nich
zdjęciami i nagraniami audio-wideo z całego Festiwalu.
- Organizatorzy zapewniają pamiątkowe statuetki i dyplomy dla każdego zespołu.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

