
REGULAMIN

IX DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW LUDOWYCH

Biesiadujemy dla Mam

MOJĘCICE 2019

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice”

ul. Główna 5

56-100 Mojęcice

we współpracy z Wołowskim Ośrodkiem Kultury

2. CELE PRZEGLĄDU

Podstawowym celem przeglądu jest ukazanie, pielęgnowanie oraz ochrona 

najcenniejszych wartości kulturowych wyrażanych w muzyce i pieśni ludowej oraz 

prezentowanych przez zespoły tradycyjnych strojach ludowych. Impreza daje możliwości 

promowanie twórczości artystycznej zespołów folklorystycznych oraz ukazanie ich 

różnorodności repertuarowej. Pozwala na integrację zespołów ludowych z regionu 

i rozwijanie współpracy między nimi. Przegląd także zapewnienia dzieciom i młodzieży 

twórczy i aktywny sposób spędzania czasu wolnego poprzez udział w warsztatach 

artystycznych.

 3. TERMIN I MIEJSCE

Niedziela 26.05.2019r., godz.13.00

Mojęcice - boisko sportowe

(województwo dolnośląskie, powiat wołowski, gmina Wołów)

4. UCZESTNICTWO I SPRAWY ORGANIZACYJNE

Do udziału w przeglądzie zostanie zaproszonych dziesięć zespołów ludowych, 

promujących rodzimy folklor. 

Chęć udziału w przeglądzie zespoły zgłaszają poprzez wysłanie karty zgłoszenia w formie 

 elektronicznej na adres ewa.miazek@gmail.com

 tradycyjnej na adres:

Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice”

ul. Główna 5

56-100 Mojęcice

Zgłoszenia przyjmowane są jedynie na kartach zgłoszeniowych organizatora. Prosimy 

o rzetelne wypełnienie karty zgłoszenia.
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Zgłoszenia należy przesyłać do dnia: 10.05.2019 r.

W przeglądzie może uczestniczyć po jednym reprezentancie z gminy oraz zaproszeni 

goście.

Zakwalifikowane zespoły zostaną poinformowane o swoim udziale telefonicznie i za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kolejność występów ustalona zostanie poprzez losowanie po przyjęciu zgłoszeń.

Zespoły pokrywają koszt przejazdu i ubezpieczenia we własnym zakresie. Organizatorzy 

zapewniają nagłośnienie, oświetlenie oraz napoje i ciepły posiłek.

W sytuacji wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział w przeglądzie, 

zakwalifikowany zespół jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organizatora 

o rezygnacji.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY

Czas trwania występu nie może być dłuższy niż 25 minut (z przygotowaniem). 

Zespoły wykonują dowolną ilość utworów wokalnych o tematyce rodzinnej. Dopuszczalna 

jest choreografia taneczna. Występujący zobowiązani są do przygotowania utworu Matuś 

moja Matuś i wspólnego odśpiewania piosenki. Po zakończonej części przeglądowej 

odbędzie się wspólna biesiada.

6. UWAGI KOŃCOWE

 Zespoły zobowiązane są do zgłoszenia się w miejscu przeglądu minimum 1 godzinę 

przed występem. Swoją obecność zgłaszają w Biurze Organizatora (przy scenie), 

gdzie jednocześnie Kierownik zespołu odbiera talony. 

 Przegląd nie wprowadza współzawodnictwa - nie ma charakteru konkursu. Każdy 

zespół otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę.

 Nadesłanie wypełnionego i podpisanego przez kierownika zespołu formularza 

zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania prezentacji zespołów bez 

wypłacania honorariów.

 Uczestnictwo w Przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora.

 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

______________________________________________________________________
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Wszelkie pytania organizacyjne należy kierować do p. Ewy Miazek - Stelmarczyk
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Mojęcic "Dwór Mojęcice" - tel.  607 794 954
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