
 
 

Regulamin 

Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych 

Turza 2018 

 

 

I. ORGANIZATOR: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Suchym 

II. PATRONAT: 

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

III. CELE FESTIWALU: 

 prezentacja i pielęgnacja kultury muzycznej Pogórza nawiązującej do kultury 

ludowej 

 ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu i muzyki 

instrumentalnej 

 upowszechnianie, promocja i popularyzacja twórczości artystycznej 

nieprofesjonalnych twórców i zespołów folklorystycznych 

 wymiana doświadczeń między zespołami i przekazywanie wzorców 

młodszemu pokoleniu 

 inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej 

 integracja mieszkańców Pogórza 

IV. MIEJSCE I TERMIN: 

 Turza – plac przy Wiejskim Domu Kultury 

 29 lipca 2018r. (niedziela) – początek o godz. 16:00 

V. ZASADY I WARUNKI WYSTĘPÓW: 

 w IMPREZIE mogą wziąć udział zespoły śpiewacze bez towarzyszenia 

instrumentów ( a cappella), zespoły śpiewacze/kapele z towarzyszeniem 

instrumentów muzycznych, śpiewacy i instrumentaliści, zespoły tańca 

ludowego 

 wiek uczestników – nieograniczony 



 
 

 zespoły przedstawiają program artystyczny o tematyce ludowej – ze 

szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych utworów z Pogórza 

Ciężkowickiego i Gorlickiego 

 czas występu jednego zespołu: do 30 minut, czas może zostać skrócony, a jego 

ostateczny limit uzależniony będzie od ilości występujących zespołów 

 

VI. NAGRODY: 

 

Festiwal nie jest formą konkursu, ale spotkaniem mającym na celu wymianę 

doświadczeń, oraz popularyzację lokalnego folkloru. 

Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątkowe statuetki. 

Ponadto za udział w festiwalu przewidziano nagrody – wartości 300zł dla każdej 

grupy. 

 

VII. TERMIN ZGŁOSZENIA: 

Czytelnie wypełnione karty zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy 

dostarczyć: 

 drogą elektroniczną na adres: ospsuchy@onet.pl 

 lub na adres pocztowy: OSP Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik 

Strzyżewski w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 

 Liczba zespołów jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

 uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji im patronującej 

 organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie – dodatkowe wymogi 

techniczne należy opisać w odpowiednim punkcie w załączniku do Regulaminu 

 organizator zapewnia posiłek dla występujących zespołów 

 po otrzymaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa  

i program ( kolejność występów )Festiwalu drogą elektroniczną 

 Organizator zastrzega sobie, prawo do przeprowadzenia z każdym z 

Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania wizerunku, 



 
 

głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem 

w Festiwalu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich 

wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na 

wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.  

 Organizator zastrzega sobie, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich 

zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 

Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 

elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, 

strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, 

że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek 

opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając 

tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego 

wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Festiwalu 

i innych wydarzeń. 

 

 

 

 nadesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu 

 uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów niezbędnych do realizacji festiwalu. 

 

IX. UWAGI KOŃCOWE: 

Dodatkowych informacji udziela Piotr Niemiec tel.146531571  

mail kontaktowy: ospsuchy@onet.pl 


