
 

  



REGULAMIN 

1. Organizator Festiwalu: 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 

2. Termin i miejsce Festiwalu: 

23 lipca 2022 r., godzina 15.00, plac Browaru Zwierzyniec 

3. Cele Festiwalu: 

• Pielęgnowanie i popularyzacja folkloru ludowego; 

• Konfrontacja dorobku artystycznego i integracja kapel ludowych Lubelszczyzny 

i Podkarpacia; 

• Promocja gminy Zwierzyniec. 

4. Założenia Festiwalu: 

• Festiwal ma formę konkursu; 

• Uczestnikami Festiwalu mogą być kapele działające przy instytucjach kultury 

oraz działające samodzielnie, wykonujące utwory ludowe. Dopuszcza się własne 

aranżacje utworów ludowych.  

• Skład instrumentalny winien być zgodny z tradycjami danego regionu 

(wykluczamy instrumenty elektroniczne). 

• Festiwal nie jest przeznaczony dla zespołów prezentujących muzykę folkową. 

• Każda kapela wykonuje 4 utwory ludowe. 

• Kapele przyjeżdżają na koszt własny bądź koszt instytucji delegującej; 

• Organizator zapewnia nagłośnienie zgodne z potrzebami; 

• Organizator zapewnia gorący posiłek (talony wydawane będą 

w sekretariacie festiwalu); 

• Zwycięzców festiwalu wyłoni powołane przez organizatora profesjonalne jury; 

• Wyłonione zostają trzy pierwsze miejsca: 

I. miejsce –  1 200 zł 

II. miejsce –  800 zł 

III. miejsce –  600 zł 



• Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymują pamiątkowe dyplomy 

i gadżety; 

• Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 

• Festiwal zakończony jest koncertem laureatów. 

5. Kryterium oceny: 

• Dobór repertuaru i jego zgodność z założeniami Festiwalu; 

• Poziom artystyczny prezentacji; 

• Ogólna prezentacja kapeli 

6. Warunki uczestnictwa: 

• Nadesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do 18 lipca 2022 r. pod adres: 

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZWIERZYŃCU 

Ul. SŁOWACKIEGO 2 

22-470 ZWIERZYNIEC 

adres e-mail: zokir@o2.pl 

z dopiskiem FESTIWAL KAPEL 

• Przesłanie potwierdzenia opłacenia akredytacji w wysokości 10 zł za osobę; 

Akredytację wpłacamy na konto: 

18 9644 1062 2005 6201 8429 0001 

(Bank Spółdzielczy w Zamościu, Oddział w Zwierzyńcu) 

w tytule wpisując: akredytacja – Festiwal Kapel Ludowych; 

• Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane. 

 

7. Dodatkowych informacji udziela Marek Golec, telefon: 661 848 169 
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