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ZAŁĄCZNIK NR 2  
 

13. FESTIWAL FOLKLORU I KULTURY 

ZIEMI KUJAWSKIEJ I MAZOWIECKIEJ „OD KUJAWIAKA DO OBERKA” 

14 października 2018 r.  
 

REGULAMIN  
PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH  

 
 

1. Organizator: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.  
 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Przegląd zespołów folklorystycznych odbywający się w trakcie 
13. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka 
do Oberka”. 

 
3. Cele przedsięwzięcia:   

- stworzenie możliwości poznania folklorystycznej muzyki regionalnej i obcowania z nią, 
- prezentacja dorobku zespołów folklorystycznych, 
- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami przeglądu, 
- popularyzacja muzyki ludowej, 
- kultywowanie polskich tradycji.  
   

4. Warunki uczestnictwa: 
a) w przeglądzie mogą uczestniczyć: folklorystyczne zespoły pieśni i tańca, ludowe zespoły 

śpiewacze, kapele ludowe bez ograniczeń wiekowych z terenu działania Stowarzyszenia 
Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego (miast: Gostynina, Płocka, Miasta 
i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Sanniki, gmin: Gostynina, Iłowa, Łącka, Nowego 
Duninowa, Słubic i Szczawina Kościelnego, powiatów: gostynińskiego i płockiego), 

b) uczestnicy przeglądu prezentują rodzimy lub stylizowany folklor Mazowsza i Kujaw, 
c) warunkiem koniecznym jest przygotowanie programu, który nie był 

prezentowany w ciągu ostatnich 4 edycji festiwali „Od Kujawiaka do Oberka”,    
d) członkowie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 

za pośrednictwem prezydenta/burmistrza/starosty/wójta zgłaszają pisemnie 
do Organizatora jednego reprezentanta danego miasta/powiatu/gminy do udziału 
w przeglądzie, 

e) wytypowany reprezentant miasta/gminy/powiatu wypełnia kartę zgłoszenia, stanowiącą 
załącznik nr 1 do regulaminu,  

f) w przypadku korzystania przez uczestników przeglądu z podkładu muzycznego, 
wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć opisaną płytę CD, 

g) czas trwania występu z przygotowaniem nie może przekroczyć 15 minut; 
dłuższe występy będą przerywane.  

 
5. Obowiązujące terminy: 

- do 24 września 2018 r. (decyduje data wpływu) członkowie Stowarzyszenia wyznaczają 
reprezentanta miasta/powiatu/gminy do udziału w przeglądzie (obowiązuje forma 
pisemna) i wraz z kartą zgłoszenia dostarczają do siedziby Organizatora osobiście, drogą 
pocztową lub elektroniczną na adres: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego, 09-520 Łąck, ul. Brzozowa 1, stowgmin@wp.pl, 

  -  kierownicy zespołów zostaną poinformowani o godzinie występu, 
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 - Przegląd zespołów folklorystycznych odbędzie się w trakcie 13. Festiwalu Folkloru 
i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”, 14 października 
2018 r. w godzinach 13.00 – 17.00, Hala Sportowa w Łącku, ul. Gostynińska 2. 

 
6. Postanowienia końcowe:  

- przegląd nie ma charakteru konkursu, 
- Organizator powoła jury, które może przyznawać wyróżnienia,  
- Organizator nie zwraca kosztów transportu i nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, 
- Organizator zapewnia biorącym udział w przeglądzie profesjonalną scenę, obsługę 

techniczną, garderobę, 
- 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, 

- Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania i nieodpłatnego upowszechniania 
występów uczestników przeglądu w celu promocji i wykonania sprawozdania z realizacji 
przedsięwzięcia, 

- regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
www.pojezierzegostyninskie.pl; informacje udzielane są w siedzibie Organizatora lub 
telefonicznie pod nr (24) 261 40 54, 

- wszelkie sprawy organizacyjne będą uzgadniane telefonicznie przez Organizatora 
wyłącznie z kierownikami zespołów, 

- kierownicy zespołów zobowiązani są do rejestracji w biurze organizacyjnym festiwalu 
na Hali Sportowej w Łącku w dniu przeglądu, bezzwłocznie po przyjeździe 
i do przestrzegania godziny i czasu występu, 

- zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego  
regulaminu, 

- wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.  
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