
XII FOLKLORIADA JURAJSKA
      V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KAPEL PODWÓRKOWYCH

     05.08.2018

    REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju, ul. Piłsudskiego 14, 
42 – 360 Poraj.

2. CELE:
- propagowanie folkloru miejskiego oraz pielęgnowanie sztuki ulicznego muzykowania,
- konfrontacja dokonań artystycznych kapel oraz wymiana doświadczeń.

3. TERMIN I MIEJSCE:
5 sierpnia 2018r., Amfiteatr w Żarkach Letnisku, ul. Kąpielowa.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 w Festiwalu biorą udział kapele, które do dn. 20 lipca 2018r. nadeślą wypełnione

Karty zgłoszenia na adres:
Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju
ul. Piłsudskiego 14, 42 – 360 Poraj,
lub e-mail: gok.poraj@op.pl

 czas trwania przygotowanego programu nie może przekroczyć 20 min.
 w koncercie laureatów mają obowiązek wystąpić Kapele nagrodzone oraz wskazane

              przez Organizatora,

5.   NAGRODY:
 Jury przyzna najlepszym Kapelom trzy nagrody w wysokości: 

2000 zł – I MIEJSCE,
1000 zł – II MIEJSCE, 
500 zł – III MIEJSCE,

 Jury ma możliwość innego podziału nagród,
 decyzja Jury jest ostateczna,
 wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy,
 nagrody i wyróżnienia wręczane będą po ogłoszeniu wyników.

6.    PRZEPISY OGÓLNE:
 repertuar wpisany na Karty zgłoszenia nie może być zmieniany w dniu występu,
 Karty zgłoszenia z brakiem szczegółowej informacji o repertuarze oraz nadesłane po

terminie nie będą przyjmowane przez Organizatora,
 planowany przez Kapele czas występu (godzina występu), uwzględniany będzie przez
 Organizatora według kolejności wpływu Kart zgłoszenia,
 Kapele zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do Festiwalu wraz z 

planowaną godziną występu,
 Kapele proszone są o przyjazd na godzinę przed występem,
 z uwagi na ograniczoną możliwość prezentacji Kapel obowiązywać będzie kolejność

zgłoszeń,
 uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
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 Kapela może również uczestniczyć w Targach Sztuki Ludowej dokonując sprzedaży
 swoich produktów na podstawie Karty zgłoszenia udziału w Targach i innych

konkursach towarzyszących,
 dodatkowe informacje i Kartę zgłoszenia można uzyskać na stronie: 

www.gokporaj.pl

7.     ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 ZE WZGLĘDU NA ZBYT DUŻĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW (ok. 800 
osób w ubiegłym roku) NIE  ZAPEWNIAMY POSIŁKÓW! Istnieje 
możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej dostępnej na 
terenie odbywania się Folkloriady.

 Organizator na prośbę wykonawców może zorganizować nocleg, za który 
Wykonawca zapłaci we własnym zakresie,

 sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

http://www.gokporaj.pl/



