Załącznik do zarządzenia Nr 11/2020
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

REGULAMIN
FESTIWALU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „ZIEMIA SŁUPSKA” 2020
online
pod patronatem Pawła Lisowskiego, starosty słupskiego

1. ORGANIZATOR:
- Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku,
- Powiat Słupski.
2. CELE:
- kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi;
- propagowanie tradycji ludowych i folkloru;
- prezentacja piękna zawartego w śpiewie i muzyce ludowej;
- ocena dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych;
3. UCZESTNICY:
- zespoły prezentujące: muzykę i śpiew ludowy z własnym akompaniamentem (granym na żywo).
4. MIEJSCE I TERMINY:
- Festiwal zostanie zorganizowany za pomocą fanpage Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku
- ogłoszenie wyników nastąpi do 6 września 2020 roku na stronach internetowych CER.
- Festiwal nie zostanie rozstrzygnięty - jeżeli nie weźmie w nim udziału co najmniej 8 zespołów.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- przesłanie materiału filmowego z nagraną piosenką z repertuaru folklorystycznego (preferowany
format nagrań mp4) na adres poczty elektronicznej: biuro@cer.slupsk.pl oraz karty zgłoszenia wraz
z informacją o zespole.
- zgłoszenia przyjmowane będą do 31.08.2020 r.;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstępnej weryfikacji zespołów, które wezmą udział w
Festiwalu;
- kontakt: tel. 59 844 57 58, 602 646 259.
6. NAGRODY:
I miejsce – 2000 zł,
II – miejsce 1000 zł,
III – miejsce 500 zł,

wyróżnienie – 250 zł.
wyróżnienie – 250 zł.
Łączna pula nagród – 4000 zł, nagrody do kwoty 2000 zł zwolnione są z podatku.
Zastrzega się możliwość innego podziału nagród!
7. JURY i OCENA:
- wstępnej oceny nadesłanych piosenek, które będą niezwłocznie publikowane na fanpage Centrum
Edukacji Regionalnej w Słupsku, dokonają internauci poprzez przyznawanie polubień do 31 sierpnia
2020 r. Następnie poszczególne piosenki zostaną ocenione przez Jury do 6 września 2020 r.
- ocenie podlegać będą m.in.:
a) dobór repertuaru,
b) wykonanie,
c) aranżacja muzyczna,
d) ogólny wyraz artystyczny,
- werdykt Jury jest ostateczny.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego dysponowania nagraniami wideo przesłanymi na
Festiwal.
- Organizatorzy zapewnią dyplomy każdemu zespołowi.
- Nagrody finansowe zostaną przelane na wskazane przez zespoły konta bankowe.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

