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REGULAMIN KONKURSU ZESPOŁÓW LUDOWYCH
FESTIWAL KULTUR „U NOJU NA WARNIJI”

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zespołów ludowych pn. Festiwal
Kultur „U noju na Warniji”.
2. Organizatorami konkursu są Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Gmina Gietrzwałd, Stowarzyszenie
„Piękny Most” oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia.
3. Przegląd jest organizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
4. Konkurs jest organizowany w ramach operacji „Festiwal kultur - U noju na Warniji”
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na
lata 2020 – 2021.
5. Podczas konkursu nastąpi prezentacja rękodzieła ludowego na stoiskach ekspozycyjnych.

Art. 2. CEL PRZEGLĄDU
Celem konkursu jest zachowanie tradycji kultury ludowej i podniesienie świadomości kulturowej,
popularyzacja i promocja kultury ludowej, folkloru, zwyczajów i tradycji, ochrona, zachowanie i efektywne
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie ekonomicznego potencjału kultury.

Art. 3. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińskomazurskiego, zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych prowadzących działalność w zakresie
muzyki ludowej, w tym zespołów ludowych, kapel ludowych.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.

Art. 4. KATEGORIE KONKURSOWE
1. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
a) Piosenka ludowa - zespoły wykonują 3 utwory wokalne.
b) Piosenka biesiadna - zespoły wykonują 3 utwory wokalne.
2. Repertuar, stroje, skład instrumentalny winien być oparty na twórczości ludowej i biesiadnej z
województwa warmińsko-mazurskiego.
1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja
Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Czas trwania występu nie może przekroczyć 15 minut.
4. Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu. W wyjątkowych, uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się, aby jeden uczestnik był członkiem dwóch zespołów.

Art. 5. HARMONOGRAM KONKURSU
Konkurs przebiegać będzie w następujący sposób:
I etap – zgłoszenia
Przesłanie – najpóźniej do dnia 7 września 2020 r. (decyduje data dostarczenia kart!) - wypełnionych kart
zgłoszeniowych (załącznik nr 3 do Regulaminu) na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, fax: 895354843, e-mail: festiwalkultur2020@gmail.com.
II etap – przegląd
Data i miejsce: 19 września 2020 r. w godz. 12.00 – 17.00, Gietrzwałd.

Art. 6. KRYTERIA OCEN
1. Oceny prezentowanych utworów dokona komisja, powołana przez Organizatorów przeglądu.
2. Przy ocenie komisja oceniająca zwracać będzie uwagę przede wszystkim na:
− dobór repertuaru - zgodny z tradycją ludową i biesiadną,
− wykonanie instrumentalne - zgodne z konwencją ludową (dobór i współbrzmienie instrumentów) i
biesiadną,
− sposób wykonania pieśni ludowych (a capella, użycie gwary) oraz biesiadnych,
− prezentowane stroje i rekwizyty ludowe i biesiadne,
− ogólny wyraz artystyczny wykonania.
3. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

Art. 7. NAGRODY
1. Wyłonionym laureatom konkursu (zespołom) zostaną przyznane nagrody finansowe w każdej z
kategorii tj.:
a) Piosenka ludowa:
I.
miejsce – 1500 zł,
II.
miejsce – 1300 zł,
III.
miejsce – 1100 zł,
IV.
miejsce – 800 zł,
V.
miejsce – 600 zł.
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b)
I.
II.
III.
IV.
V.

Piosenka biesiadna:
miejsce – 1500 zł,
miejsce – 1300 zł,
miejsce – 1100 zł,
miejsce – 800 zł,
miejsce – 600 zł.

2. Nagrody finansowane są w ramach operacji „Festiwal kultur – U noju na Warniji” w ramach Planu
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2020 – 2021.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 września 2020 r.

Art. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wydarzenie zostanie zorganizowane zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
2. Organizator nie zwraca kosztów transportu i nie pokrywa kosztów ubezpieczenia.
3. Organizator zapewnia biorącym udział w przeglądzie profesjonalną scenę, obsługę techniczną, serwis
kawowy, obiad.
4. Uczestnicy przeglądu oświadczają, iż przygotowany przez nich program nie narusza praw osób trzecich
i ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościła prawo do treści ich
występu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania i nieodpłatnego upowszechniania występów
uczestników przeglądu w celu promocji i wykonania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.
6. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:
www.wmirol.org.pl zakładka Festiwal Kultur.
7. Informacje udzielane są w siedzibie Organizatora lub telefonicznie pod numerem telefonu: 89 534-0567 w. 24.
8. Wszelkie sprawy organizacyjne będą uzgadniane telefonicznie przez Organizatora wyłącznie z
kierownikami grup.
9. Kierownicy grup zobowiązani są do rejestracji w biurze organizacyjnym w dniu przeglądu, bezzwłocznie
po przyjeździe.
10. Zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
11. Ilość zespołów biorących udział w przeglądzie jest ograniczona.
12. Wybór zespołów biorących udział w konkursie należy do Organizatora, decyzje Organizatora są
ostateczne i nie podlegają dyskusji.
13. Wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.
14. Akceptacja regulaminu odbywa się przez złożenie zgłoszenia do konkursu.
15. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych
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osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, a w
szczególności w celu komunikacji z uczestnikami i wydania nagród zwycięzcom oraz w zakresie
niezbędnym do upublicznienia w prasie, na stronie internetowej Organizatora oraz mediach informacji
o całym wydarzeniu, w tym przebiegu i wynikach konkursu.
16. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w
Polsce oraz udostępniania danych GIS.
17. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na złożenie przez uczestnika wydarzenia
obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik, wg swojej najlepszej
wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
18. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Formularz zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku stanowią załącznik nr 2 do
regulaminu.
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