XI Regionalny Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej
Luboszyce, 11.08.2019 r.

REGULAMIN
Cel imprezy:
1. podtrzymanie tradycji śpiewania pieśni żołnierskich i patriotycznych
2. umożliwienie artystom zaprezentowania dorobku artystycznego
3. kształtowanie i umacnianie postaw patriotycznych w społeczności lokalnej
Organizatorzy: Urząd Gminy Jemielno, Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie,
Stowarzyszenie „Luboszyce XXI wieku“
Miejsce i termin:
Festiwal odbędzie się w miejscowości Luboszyce (gmina Jemielno, powiat górowski), w amfiteatrze przy
świetlicy wiejskiej w Luboszycach w dniu 11 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00
Uczestnicy:
1. Festiwal jest imprezą otwartą dla wszystkich zespołów/chórów/duetów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych, średnich oraz dla starszych zespołów/chórów/duetów, jak również dla solistów.
2. Maksymalny czas występu zarówno solistów jak i zespołów to 15 minut. Wykonawcy swój program
wykonują na żywo i w języku polskim.
3. Wykonawca ma prawo korzystania z podkładów muzycznych pod warunkiem umieszczenia
stosownej informacji w karcie zgłoszenia. Wykonawca korzystający z nagranych podkładów jest
zobowiązany do przygotowania podkładów na dwóch nośnikach (pendrive i płyta CD), aby
zapezpieczyć się na wypadek problemów technicznych z odczytaniem danych z nośnika.
4. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizatorzy, w uzasadnionym przypadku, mogą podjąć decyzję o dopuszczeniu artysty do udziału
w Festiwalu bez dopełnienia wymaganych formalności.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia wykonawcy do udziału w Festiwalu bez
podania przyczyny. Decyzja Organizatorów jest nieodwołalna.
7. O kolejności występów decyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatorów, występy mają
charakter otwarty dla publiczności.
8. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na
fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występów oraz późniejszą eskploatację
zarejestrowanego matariału (prasa, internet) w celu promocji imprezy przez Organizatorów.
9. Aby zgłosić chęć udziału w Festiwalu, należy wypełnić kartę zgłoszenia (prosimy o staranne
wypełnienie wszystkich rubryk), stanowiącą załącznik do Regulaminu i przesłać ją
wg możliwości:
- tradycyjną pocztą na adres:
Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno
- faxem pod numer 065 544 74 82
lub
drogą elektroniczną: oswiata@jemielno.pl, w tytule wpisując: „Festiwal 2019 - karta zgłoszenia“
10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 22 lipca 2019 r. Zgłoszenia nadesłane po
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
11. Na podstawie nadesłanych kart zgłoszenia Organizatorzy Festiwalu stworzą listę uczestników.
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym do dnia 25 lipca 2019 r. Decyzja
Organizatorów jest ostateczna. Lista będzie opublikowana na stronie www.jemielno.pl,
www.goukjemielno.naszgok.pl oraz na facebooku.
12. W przypadku, gdy uczestnik zakwalifikowany zrezygnuje z udziału w Festiwalu, Organizatorzy
drogą losowania wyłonią spośród nadesłanych zgłoszeń innego uczestnika.
13. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do karty zgłoszenia dołączyć zgodę rodzica/opiekuna
prawnego na udział w imprezie.

14. Uczestnicy zgłaszają się w biurze Festiwalu na godzinę przed rozpoczęciem imprezy. Osoby
niepełnoletnie są zobowiązane zgłosić się z rodzicem lub opiekunem.
15. Koszty pobytu (np. nocleg) i przejazdu na Festiwal leżą po stronie uczestników.
16. Udział w Festiwalu jest BEZPŁATNY.
17. Organizatorzy zapewniają poczęstunek wszystkim uczestnikom.
18. Wszyscy uczestnicy Festiwalu, po zakończeniu występów, otrzymają pamiątkowe upominki
i dyplomy. Po wręczenie upominkow nastąpi wspólne odśpiewanie pieśni pt. „Marsz, marsz
Polonia!“
Uwaga!
Bardzo prosimy o przywiezienie ze sobą swojego logo (jeśli jest) i ustawienie go podczas występu,
aby można było po wykonaniu zdjęć rozpoznać poszczególne zespoły.
Bliższych informacji udzielają:
Urząd Gminy Jemielno – Marta Wołowska – Huras, tel. 065 544 74 79 wew. 44, e-mail:
oswiata@jemielno.pl
GOUK Jemielno – Anna Pędziwiatr, tel. 065 544 74 15, kom. 693 544 529

Serdecznie zapraszamy!
Mamy nadzieję, ze XI Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej
w Luboszycach będzie okazją do twórczych inspiracji, ciekawych spotkań i rozmów...

Urząd Gminy Jemielno,
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie
& Stowarzyszenie „Luboszyce XXI wieku“

