REGULAMIN
V FESTIWALU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „ZIEMIA SŁUPSKA”

1. ORGANIZATOR:
1. Organizatorem festiwalu jest Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, ul. J. Korczaka 1, 76231 Damnica,
2. Festiwal organizowany jest w ramach projektu V Festiwal Zespołów
Folklorystycznych „Ziemia Słupska”, dofinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska. Edycja 2022”,
3. Miejsce i termin: Zespół Pałacowo-Parkowy w Damnicy, 25 czerwca 2022r., początek
godzina 12:00.
2. CELE:
− Kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego
polskiej wsi;
− Rozwój amatorskiego ruchu zespołów ludowych oraz promocja ich działalności;
− Tworzenie przestrzeni do integracji międzypokoleniowej;
− Propagowanie tradycji ludowych i folkloru jako atrakcyjnej formy aktywności;
− Prezentacja piękna zawartego w śpiewie, tańcu i muzyce ludowej;
− Ukazanie dorobku artystycznego i różnorodności zespołów folklorystycznych z terenu
Pomorza;
− Wymiana doświadczeń między prezentującymi się zespołami.
3. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do zespołów z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego
wykonujących muzykę ludową. Do udziału zapraszamy artystów reprezentujących wszystkie

grupy wiekowe. Ocena odbywać się będzie w dwóch kategoriach: wokalna oraz wokalnotaneczna.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Nadesłanie do 12 czerwca 2022 r. na adres impresariat@kultura.powiatslupsk.pl
nagrania video z prezentowanym występem (maks. 12-minutowym) lub link do
nagrania występu na platformie YouTube, Vimeo lub innym podobnym serwisie wraz ze
skanem wypełnionej karty zgłoszenia i załącznikami. Karta zgłoszenia i załączniki będą
dostępne do pobrania na stronie www.kultura.powiatslupsk.pl.
2. Na podstawie przesłanych nagrań trzyosobowe jury wyłoni minimum 15 zespołów,
które wystąpią podczas V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”.
Lista zaproszonych zespołów i program festiwalu zostaną przesłane uczestnikom drogą
mailową do 15 czerwca 2022. Lista zostanie opublikowana również na stronie
www.kultura.powiatslupsk.pl oraz stronie FB Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.
3. Nadesłanie skanu podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem
warunków regulaminu.
4. Zgłoszenie uczestnictwa stanowi jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
przez Organizatora utworów i zapisów występu.
5. Dnia 25 czerwca 2022 roku o godz. 12:00 rozpocznie się V Festiwal Zespołów
Folklorystycznych „Ziemia Słupska”, na którym wystąpią m.in. zaproszeni finaliści.
Na zakończenie festiwalu zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia. Wydarzenie
odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Damnicy.
5. NAGRODY:
I KATEGORIA - zespoły śpiewające:
I miejsce – 1 500 zł,
II miejsce – 1 000 zł,
III miejsce - 500 zł,
Wyróżnienia – 5x300 zł
II KATEGORIA - zespoły śpiewające oraz tańczące:
I miejsce – 1 500 zł,
II miejsce – 1 000 zł,

III miejsce - 500 zł,
Wyróżnienia – 5x300 zł
Łączna pula nagród – 9 000 zł; nagrody do kwoty 2000 zł zwolnione są z podatku.
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, nie zmieniając łącznej puli
nagród.
6. JURY i OCENA:
Jury festiwalu oceniać będzie występy wg następujących kryteriów:
a. dobór repertuaru oraz zachowanie jego ludowego brzmienia,
b. choreografia i aranżacja muzyczna,
c. przygotowanie stroju stylizowanego na ludowy,
d. ogólny wyraz artystyczny,
Werdykt Jury jest ostateczny.
7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
− Prosimy o nieprzekraczanie ustalonego czasu występu, który wynosi maksymalnie 15
minut;
− Kolejność prezentacji konkursowych ustala Organizator;
− Organizatorzy zapewniają Uczestnikom nagłośnienie, natomiast nie zapewniają
żadnych instrumentów muzycznych;
− Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom kosztów podróży;
− Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego dysponowania wykonanymi przez
nich zdjęciami i nagraniami audio-wideo z całego Festiwalu;
− Organizatorzy zapewniają pamiątkowe dyplomy każdemu zespołowi;
− Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

