II FESTIWAL LUDOWY
,,Z KULTURĄ I O KULTURZE”
Łopiennik Górny, 08.07.2012r.

REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku
Wójt Gminy Łopiennik
Biblioteka Publiczna Gminy
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
LGD Krasnystaw „PLUS”
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
00
TERMIN: 08.07.2012r./niedziela/ godz. 14
MIEJSCE:
Plac przy Bibliotece Publicznej Gminy w Łopienniku

CELE FESTIWALU:
- propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru
- konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel, zespołów śpiewaczych i
solistów
- doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń
- wyłonienie najlepszych kapel i solistów
UCZESTNICTWO:
-festiwal jest dedykowany do wszystkich grup amatorskich które zechcą się w nim
zaprezentować
-w festiwalu mogą brać udział kapele samodzielnie istniejące, kapele towarzyszące
zespołom, zespoły śpiewacze, soliści (wokaliści z akompaniamentem)
-uczestnicy prezentują 3 utwory
KATEGORIE:
Kategoria I - Kapele Ludowe
Kategoria II – Zespoły Śpiewacze
Kategoria III - Soliści
- warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest uiszczenie opłaty akredytacyjnej w
wysokości 7 zł od osoby w zespole

NAGRODY:
-festiwal ma formę konkursową
-nagrody otrzymają zespoły w każdej kategorii do trzeciego miejsca
-wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy dla uczestników
festiwalu
KRYTERIUM OCENY:
- poziom artystyczny wykonywanych utworów
- dobór repertuaru
-ogólna prezentacja Kapeli/Zespołu/Solisty
ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszeń wraz z kopią przelewu akredytacji (7zł od osoby) należy przesłać do
dnia 01.07. 2011r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym
22-351 Łopiennik Górny
lub:
e-mail: gok.lopiennik@onet.eu
Urząd Gminy /fax/.: (82) 577-30-10
Numer konta na który należy wpłacać akredytację :
BS Krasnystaw O/w Łopienniku Nadrzecznym
Nr Konta: 02 8200 1018 2002 1800 0361 0001
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za NW podczas trwania imprezy
- organizatorzy zapewniają poczęstunek i dobrą zabawę
- organizator zapewnia nagłośnienie
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione instrumenty i
przedmioty osobiste
- w przerwie (obrad jury) przewidziana potańcówka wiejska przy akompaniamencie
zespołów , kapel biorących udział w Festiwalu.
- przyjazd 08 lipca 2012r. godz. 1330
Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. GOK : (82) 577-31-27

