REGULAMIN
IX MIĘDZYPOWIATOWEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
Werbkowice, 9-10 listopada 2019 roku
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Organizatorami Festiwalu są: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Wójt Gminy
Werbkowice, Rada Gminy Werbkowice.
2. Termin i miejsce: 9-10 listopada 2019 roku (sobota, niedziela) godz. 11:00, sala widowiskowa GOK
Werbkowice.
3. Do udziału w Festiwalu zapraszamy zespoły śpiewacze, solistów i duety z powiatu hrubieszowskiego oraz
z powiatów z nim sąsiadujących.
II. CELE FESTIWALU:
Głównymi celami Festiwalu są: pielęgnacja i popularyzacja pieśni ludowych naszego regionu
z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania, konfrontacja dorobku artystycznego
zespołów i doskonalenie warsztatu twórczego, wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów.
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Formuła Festiwalu zakłada podział uczestników na dwie zasadnicze grupy tj.:
- w sobotę 9 listopada zapraszamy zespoły śpiewacze (solistów i duety) nie posiadające strojów
ludowych bądź tylko na nie stylizowane, śpiewające a'capella, z akompaniamentem akordeonu lub
z kapelą, a także korzystające z akompaniamentu instrumentów klawiszowych, strunowych oraz wszelkiego
rodzaju podkładów muzycznych na nośnikach typu audio CD;
- w niedzielę 10 listopada przyjmujemy zaś zgłoszenia zespołów (solistów i duety) występujących
w kompletnych regionalnych strojach ludowych [również kapele im akompaniujące]; wykonujące
utwory a'capella, z akompaniamentem akordeonu lub z kapelą ludową. W grupie tej zespoły nie mogą
korzystać z akompaniamentu elektronicznych instrumentów klawiszowych oraz wszelkiego rodzaju
podkładów muzycznych na nośnikach typu audio CD lub mp3.
Uczestnicy sobotniej i niedzielnej edycji festiwalu zobowiązani są do występowania tylko w jednym
składzie artystycznym, np. osoba występująca w jednym zespole nie może występować solo, w duecie
lub z inym zespołem (nie dotyczy instruktorów).
1. Uczestnicy sobotniej edycji Festiwalu występować będą w trzech kategoriach:
- soliści i duety
- zespoły a'capella, z akompaniamentem akordeonu, instr. klawiszowych, podkład cd
- zespoły z kapelą
2. Uczestnicy niedzielnej edycji Festiwalu występować będą w trzech kategoriach:
- soliści i duety
- zespoły a'capella, z akompaniamentem akordeonu
- zespoły z kapelą ludową
3. Zespoły przygotowują 2 utwory, czas prezentacji do 10 minut.
4. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
5. Kolejność prezentacji zostanie ustalona drogą losową przez organizatora i nie podlega zmianie .
6. Organizator zapewnia nagłośnienie zgodne z potrzebami.
7. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
8. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek (talony na posiłek wydawane będą kierownikom zespołów
w biurze Festiwalu).
9. Zespoły oceniać będzie niezależne jury powołane przez organizatora.
IV. REPERTUAR:
1. Sobota: pieśni i piosenki ludowe, przyśpiewki z własnego regionu, pieśni i piosenki stylizowane
znajdujące się w repertuarze zespołu.
2. Niedziela: pieśni i piosenki ludowe, przyśpiewki z własnego regionu. Zachęca się zespoły do
uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych, sobótkowych, żniwnych i dożynkowych. Sugeruje się aby
pieśni były zróżnicowane gatunkowo.

V. KRYTERIUM OCENY :
1. Sobota: dobór repertuaru, poziom artystyczny wykonywanych utworów, ogólna prezentacja zespołu.
2. Niedziela: dobór repertuaru zgodnego z tradycją regionu, sposób i styl wykonania (poprawność
gwarowa), wyraz i walory artystyczne prezentacji, strój zgodny z tradycją regionu.
VI. NAGRODY:
1. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a pierwsze miejsca w każdej z kategorii
premiowane będą nagrodami pieniężnymi.
2. Spośród wszystkich występujących Jury wyłoni osoby wyróżniające się wokalnie oraz najlepszego
instrumentalistę.
VII. AKREDYTACJA i ZGŁOSZENIA:
1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 10 zł od osoby
w zespole. Pieniądze prosimy wpłacać na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach
nr 52 9642 0009 2001 0000 0286 0001. W tytule przelewu proszę wpisać: „Festiwal – akredytacja”, podać
nazwę zespołu oraz ilość osób za które akredytacja jest uiszczana.
Jeżeli chcą państwo aby dodatkowe osoby przybyłe z wami na Festiwal np. kierowcy, opiekunowie,
współmałżonek itp. i otrzymały bon konsumpcyjny, należy uwzględnić je w ilości osób za które akredytacja
jest uiszczana.
2. Zgłoszenia wraz z dowodami wpłaty należy przesłać do dnia 28.10.2019r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
ul. Piłsudskiego 2
22-550 Werbkowice
lub e-mailem: gokwerbkowice@gmail.com, nie przyjmujemy zgłoszeń nadesłanych faxem z powodu
bardzo nieczytelnej treści zawartej w takim zgłoszeniu.
Zgłoszenia przysłane po 28.10.2019r. lub bez dowodu wpłaty opłaty akredytacyjnej nie będą uwzględniane
przy tworzeniu listy prezentacji zespołów!
VIII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników podczas
Festiwalu, uczestnicy ubezpieczają się od NW na własny koszt.
2. Karty zgłoszeń z brakiem wymaganych informacji oraz nadesłane po terminie nie będą przyjmowane
przez Organizatorów.
3. Organizator prosi wykonawców o punktualne przybycie na Festiwal oraz przestrzeganie kolejności
występów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej rejestracji audio- video z przebiegu Festiwalu oraz
późniejszego jego wykorzystania w multimediach.
5. Kolejność prezentacji uczestników Festiwalu podana zostanie na kilka dni przed terminem imprezy na
stronach: www.facebook.com/GOKwWerbkowicach, http://werbkowice.pl/
6. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
Wszystkie informacje o Festiwalu na stronie: www.facebook.com/GOKwWerbkowicach
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Lisowski - GOK Werbkowice, pod numerami telefonów:
84 6572032, 84 6572078, kom. 602 230 063.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
i publikację danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.z 2016r.,poz.922,z
póżn.zm).
UWAGA: Prosimy o bardzo dokładne przeczytanie regulaminu Festiwalu i dostosowanie się do jego
założeń. Prosimy również o szczegółowe i czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia. W razie jakichkolwiek
pytań i wątpliwości dotyczących regulaminu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów
podanymi powyżej.
Serdecznie zapraszamy.

