
REGULAMIN
VIII  WOJEWÓDZKI  FESTIWAL  KAPEL  ULICZNYCH

i  PODWÓRKOWYCH - WERBKOWICE 2017

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
                                             
WSPÓŁORGANIZATORZY: Wójt Gminy Werbkowice, 

Rada Gminy Werbkowice
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

      
TERMIN: 04.06.2017r. (niedziela) godz. 15:00 
(rejestracja przybyłych Kapel do godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
ul. Piłsudskiego 2  )
     
MIEJSCE: Prezentacja Kapel – Amfiteatr koło Gminnego Ośrodka  Kultury

CELE FESTIWALU:

- propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru miejskiego
- konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel podwórkowych
  województwa lubelskiego
- doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń i pomysłów
- wyłonienie Kapeli, która weźmie udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
  Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej (lipiec 2017r.)

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Festiwal ma formę konkursu, w którym Jury przyzna nagrody w wysokości:

 I miejsce - 1.500,00 zł 
 II miejsce -   1000,00 zł 
 III miejsce -  700,00 zł 

2.  Organizator przewiduje także:  nagrodę publiczności,  najlepszego instrumentalistę
oraz najlepszego wokalistę festiwalu.
3. W części konkursowej Kapele prezentują 3 piosenki, których łączny czas   nie może
przekroczyć 20 minut.
3. Kolejność prezentacji Kapel zostanie ustalona drogą losową przez Organizatora.
4. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
5.  Organizator zapewnia nagłośnienie zgodne z potrzebami (Organizator nie zapewnia
żadnych instrumentów muzycznych).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki instrumenty 
i przedmioty osobiste członków zespołów.
7. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek (talony na posiłek wydawane będą 
w biurze Festiwalu  kierownikom zespołów).

8.  Kapele  oceniać  będzie  niezależne  Jury  powołane  przez  Organizatora  oraz
Wojewódzki  Ośrodek  Kultury  w Lublinie.  Po  zakończeniu  imprezy  możliwe  będą
konsultacje z Jury Festiwalu (uwagi, zalecenia, wnioski dla poszczególnych zespołów
muzycznych).
9. Kapele wyróżnione nagrodami powinny być przygotowane do krótkiego występu 
w części finałowej Festiwalu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania nagraniami audio
i  video  z  przebiegu  Festiwalu  oraz  zapewniają  dostępność tych  nagrań  wszystkim
zespołom uczestniczącym w Festiwalu.
11.  W  sprawach  nie  ujętych  niniejszym  Regulaminem  decydować  będzie  Biuro
Organizacyjne, mające na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Festiwalu.

KRYTERIUM OCENY:

- poziom artystyczny wykonywanych utworów
- dobór repertuaru
- ogólna prezentacja Kapeli

 Wszystkie Kapele uczestniczące w Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy, 
statuetki  oraz nagrody finansowe.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest uiszczenie opłaty     akredytacyjnej 
w  wysokości 10zł  od  osoby  w  zespole. Pieniądze  prosimy  wpłacać  na  konto
Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach: 
nr 52 9642 0009 2001 0000 0286 0001.

Zgłoszenia wraz z dowodami wpłaty należy przesłać do 18  .05.2017r. na adres:   
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
ul. Piłsudskiego 2
22-550 Werbkowice
tel./fax (84)6572032, (84)6572078

   
Wszelkich  dodatkowych  informacji  udziela  Krzysztof  Lisowski  – instruktor  GOK
Werbkowice pod nr tel. (84)6572032, kom. 602 230 063

Regulamin,  karta  zgłoszenia  oraz  dodatkowe  informacje  dostępne  na  stronie
www.facebook.com/GOKwWerbkowicach

Prosimy  o  przysłanie  w  formie  elektronicznej  aktualnego  zdjęcia  kapeli  na
adres mejlowy: max_jazz@amorki.pl 

http://www.facebook.com/GOKwWerbkowicach
mailto:max_jazz@amorki.pl

