REGULAMIN
IX POWIATOWEGO SPOTKANIA Z FOLKLOREM
1. Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Kole
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
2. Nazwa przedsięwzięcia:
IX Powiatowe Spotkanie z Folklorem
3. Cele przedsięwzięcia:
•

stworzenie możliwości poznania folklorystycznej muzyki regionalnej
i obcowania z nią,

• prezentacja dorobku zespołów folklorystycznych,
•

wymiana doświadczeń artystycznych miedzy uczestnikami przeglądu,

• popularyzacja muzyki ludowej,
•

kultywowanie polskich tradycji.

4. Termin i miejsce / adres /

03 październik 2015 roku
godzina 14.00
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
ul. Kościelna 5
62-650 Kłodawa

• przyjazd zespołów, rejestracja uczestników
występów / od godziny 14.00 -14.15 /

losowanie kolejności

• rozpoczęcie imprezy - godzina 14.30

5. Czas trwania prezentacji: 15 minut
6. Warunek

uczestnictwa:

wypełnioną

kartę

zgłoszeniową

wraz

z graficznym odręcznym planem ustawienia zespołu i kapeli na scenie
należy przesłać do dnia 15 września 2015 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Kole
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
ul. Sienkiewicza 21/23
62-650 Koło
7. Postanowienia końcowe:
• przegląd nie ma charakteru konkursu,
•

Organizator nie zwraca kosztów transportu i nie pokrywa kosztów
ubezpi eczenia,

•

Organizator zapewnia biorącym udział w przeglądzie profesjonalną
scenę, obsługę techniczną i ciepły posiłek,

• uczestnicy
program

przeglądu
me

narusza

odpowiedzialność

oświadczają,
praw

w przypadku,

iż przygotowany

osób

trzecich

przez

ponoszą

nich
pełną

gdy osoba trzecia będzie rościła

prawo do treści ich występu,
•

Organizator
i nieodpłatnego
w

celu

zastrzega

upowszechniania

promocji

przedsięwzięcia,

sobie

prawo

do

dokumentowania

występów uczestników przeglądu

wykonania

sprawozdania

z

realizacji

• regulamin

wraz

internetowej

z kartą

zgłoszenia

Organizatora:

dostępny

jest

na

stronie

www.starostwokolskie.bip.net.pl

informacje udzielane są w siedzibie Organizatora lub telefonicznie
pod numerem (0-63)
•

wszelkie

sprawy

26-17-823 P. Małgorzata Domańska-Walczak
organizacyjne

będą

uzgadniane

telefonicznie

przez Organizatora wyłącznie z kierownikami zespołów,
• Kierownicy zespołów zobowiązani są do rejestracji w sali Gminnego
Ośrodka

Kultury

w Kłodawie

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.

