
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.58.2015
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia II Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kulturyna terenie Gminy 
Wilków wprowadzonego uchwałą Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. 
w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie 
Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam II Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie 2015.

2. Szczegółowy charakter, formę oraz wysokość nagród określa regulamin II Festiwalu Kultury Ludowej 
w Wilkowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb
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Załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.58.2015

Wójta Gminy Wilków

z dnia 16 marca 2015 r.

REGULAMIN

II Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie

Miejsce konkursu:
Dom Kultury w Wilkowie

Organizator:
Gmina Wilków

1.Festiwal piosenki organizowany jest przez Gminę Wilków.

2. Organizator zapewnia:

1) profesjonalny sprzęt nagłaśniający podczas zmagań konkursowych,

2) atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy dla wszystkich zespołów biorących udział
w Festiwalu,

3) miejsce do przebrania się przed występem.

3. Festiwal odbędzie się 20.06.2015 r. o godzinie 14:00 w Domu Kultury w Wilkowie.

4. Celem Festiwalu jest popularyzacja kultury a także promowanie zespołów ludowych działających na terenie
LGD Dobra Widawa oraz na terenie Powiatu Namysłowskiego (wykorzystanie zasobów społecznych
i kulturowych).

5. Festiwal ma charakter konkursu, w którym uczestniczyć będzie jeden zespół z terenu gmin wchodzących
w skład LGD Dobra Widawa oraz Powiatu Namysłowskoiego. Wyboru oraz zgłoszenia zespołu biorącego
udział w Festiwalu dokonuje Urząd Gminy lub Jednostka Kultury działająca na terenie danej Gminy.
Organizator dopuszcza możliwość reprezentowania danej Gminy przez więcej niż jeden zespół jedynie
w przypadku jeżeli pozostałe Gminy nie zgłoszą swojego reprezentanta.

6. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. pisemnego
zgłoszenia (karta zgłoszenia w załączeniu) na adres: Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11,
46-113 Wilków oraz email: kultura@wilkow.pl.

7. Prezentacje artystyczne oceniało będzie Jury powołane przez Organizatora.

8. Prezentowane utwory Jury będzie oceniać biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) muzykalność, dykcja,

2) wyczucie stylu, wyczucie rytmu,

3) sposób przekazania tekstu i emocji,

4) wizerunek sceniczny,

5) ogólne wrażenia artystyczne.

9. Czas trwania prezentacji artystycznej nie może przekroczyć 15 minut. Każdemu z zespołów przysługiwać
będzie 5 minutowa przerwa techniczna na przygotowanie się do występu. Każdy zespół prezentuje wybrane
przez siebie utwory.
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Organizator uzgodni telefonicznie z Wykonawcami przybliżoną godzinę prezentacji artystycznej.

10. Spośród zespołów uczestniczących w konkursie Jury wyłoni laureatów pierwszego, drugiego
i trzeciego miejsca. A pozostałe zespoły biorące udział w festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Dla laureatów organizator przewiduje nagrody rzeczowe:

- za zajęcie I miejsca: w kwocie od 600,00 - 700,00 zł.

- za zajęcie II miejsca: w kwocie od 400,00 - 500,00 zł.

- za zajęcie III miejsca: w kwocie od 200,00 - 300,00 zł.

Jury może przyznać wyróżnienia.
Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany modelu oraz typu nagród.

11. Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz za przedmioty do nich należące,
tak podczas podróży jak, i w trakcie trwania występów.

13. Uczestnicy Festiwalu udzielają Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego za pomocą wszelkiej fotograficznej dokumentacji w związku z udziałem w Festiwalu.

14. Wszelkich informacji na temat organizacji Festiwalu udziela Inspektor ds. Kultury i Sportu
w Urzędzie Gminy w Wilkowie Pan Mariusz Jabłoński – tel. 774195178 lub 604487302

15. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
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……………………………............
Podpis osoby delegującej

KARTA ZGŁOSZENIA

II Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie

1. Zgłaszam Zespół/ ………………………………………………………………………… ...…............

…………………………………………………………………………………………….… ................
(nazwa zespołu)

do udziału w II Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie.

2. Skład Zespołu …………………………………………............ .
(ilość osób)

3. Instytucja delegująca (nazwa, adres, numer telefonu ) ……………………………….........……….....

……………………………………………………………………………………………… .............…

……………………………………………………………………………………………… .............…

4. Kierownik Zespołu………………………………………………………………………… ..........……

5. Adres do korespondencji (numer telefonu osoby do kontaktu)

……………………………………………………………………………………………… ............….

6. Repertuar ( tytuły utworów, autor, źródła tekstu)

……………………………………………………………………………………………… ...........…..

……………………………………………………………………………………………… ............….

……………………………………………………………………………………………… ............….

7. Czas prezentacji …………………….. minut

8. Dotychczasowe osiągnięcia Zespołu biorącego udział w II Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie

………………………………………………………………………… ....……….................................

…………………………………………………………………………………………… .............…….
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…………………………........................................
Podpis uczestnika

(w przypadku niepełnoletnich uczestników
podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) przez organizatora konkursu
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem, o którym
mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.
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