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REGULAMIN 

VIII Międzynarodowego Festiwalu Ludowego 

„Łączy Nas Kultura” 

 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym. 
 
2. Biuro Organizacyjne Festiwalu: Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, 
 

Łopiennik Górny 1E, 22-351 Łopiennik Górny, tel. (82) 577-31-27,  

e-mail: gok.lopiennik@onet.eu . 

3. Współorganizatorzy: Wójt Gminy Łopiennik Górny, Starostwo Powiatowe                                           

w Krasnymstawie, LGD Krasnystaw „PLUS”, Biblioteka Publiczna Gminy Łopiennik Górny, 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian           

w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej wiadomości. Aktualność regulaminu można 

sprawdzić na stronie internetowej: https://goklopiennik.org/  

 
 

CELE FESTIWALU I WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. Celem Festiwalu jest: propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru, konfrontacja dorobku 

artystycznego, doskonalenie warsztatu muzycznego, wyłonienie najlepszych zespołów, kapel, 

solistów. 

2. Festiwal ma formę konkursu. 
 
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich grup amatorskich, które zechcą się w nim zaprezentować. 

4. W festiwalu mogą brać udział kapele samodzielnie istniejące, kapele towarzyszące zespołom, 

zespoły śpiewacze, soliści. 

 
5. Każdy solista prezentuje 1 utwór ludowy. 

 

6. Kapele i zespoły śpiewacze prezentują 2 utwory ludowe. 

 

7. Warunkiem Uczestnictwa Zespołu lub Kapeli w Festiwalu jest uiszczenie opłaty akredytacyjnej  

w wysokości 10 zł od osoby (w tym proszę doliczyć kierowców/dodatkowe osoby spoza 

zespołu które mają otrzymać obiad) . Nie pobieramy opłat od Solistów. 

 

Wpłaty proszę dokonywać na nr konta:  

 

BS Krasnystaw o/Łopiennik Nadrzeczny 02 8200 1018 2002 1800 0361 0001 
 
 

8. Festiwal zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach: 

 

Kategoria I – Kapele Ludowe  

Kategoria II – Zespoły Śpiewacze 

Kategoria III – soliści - dorośli 

Kategoria IV – soliści - dzieci 
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8. Uczestnicy wypełnioną kartę zgłoszenia, podpisane oświadczenia oraz potwierdzenie wpłaty 

akredytacyjnej  przesyłają do organizatora pocztą elektroniczną na maila: gok.lopiennik@onet.eu lub 

osobiście do GOK. 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 28.06.2021 r. 

 

 

9. Zespoły oraz delegacje uczestniczące w Festiwalu otrzymają drogą mailową oświadczenia                

o stanie zdrowia i świadomości ryzyka, regulamin uczestnictwa w Festiwalu oraz klauzule RODO                   

w celu wyrażenia zgody.  

  

10. Festiwal Odbędzie się 04 lipca 2021 roku  na Amfiteatrze przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Łopienniku Nadrzecznym. 

 

11. Dla wszystkich wykonawców przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy. Kapele i zespoły 

śpiewacze - nagrody pieniężne, soliści – nagrody rzeczowe, specjalne wyróżnienia dla pasjonatów 

kultury – nagrody rzeczowe. 

 

12.  Obowiązuje strój ludowy lub inny jednolity w czasie prezentacji konkursowych.  

 

13. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących. Organizatorzy zapewniają 

posiłek dla osób uczestniczących w Festiwalu. 

 

14. Organizator na stronie https://goklopiennik.org/ oraz Facebook  umieści listę z kolejnością 

występów. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez Organizatora.  Decyzja Jury jest ostateczna. 

Kryteria oceny: poziom artystyczny wykonanych utworów, dobór repertuaru, ogólna prezentacja 

Kapeli/Zespołu/Solisty, stroje ludowe, ogólny wyraz artystyczny. 

 
2. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

w regulaminie. 
 
3. Regulamin oraz Kartę Zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej: 

https://goklopiennik.org/ oraz Facebook.  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania prezentacji       

konkursowych (bez wypłacania honorariów) w radio, telewizji oraz portalach społecznościowych. 

 

5. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                              

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych). 

 

6. W związku trwaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 Gminny Ośrodek Kultury wprowadza 

dodatkowy regulamin postępowania w związku zagrożeniem. Oświadczenie o stanie zdrowia i 

świadomości ryzyka będą dostępne w punkcie informacyjnym w dniu Festiwalu. 

 

7. Podpisanie powyższych regulaminów z pkt. 5 i 6 jest warunkiem uczestniczenia w konkursie. 

 

Dodatkowe informacje są dostępne pod nr tel. GOK: (82) 577-31-27 
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