
 

 

Regulamin 

Festiwalu „Na ludowo w mieście róŜ” 

ORGANIZATOR : 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej                                                                                                          
Tel. 695-732-549                                                                                                                              

www.folklor-kutno.pl , e-mail : zespol@folklor-kutno.pl    

Zadanie jest dofinansowane przez Miasto Kutno, Zarząd Powiatu w Kutnie, Muzeum Regionalne 

w Kutnie. 

TERMIN I MIEJSCE : 

13 lipca 2013 r. od godz. 16.00 do 20,00 – ul. Królewska, Plac 19 Stycznia, Park Traugutta – scena w 

plenerze –korowód i  występy zespołów zagranicznych 

 14 lipca 2013 r. od godz. 12,30 – Plac Wolności, przejście rozśpiewanego i roztańczonego barwnego 

korowodu ul. Królewską, Plac Piłsudskiego do Parku Traugutta. Każdy z zespołów będzie prezentował 

swój dowolny  program podczas przejścia ulicami miasta Kutna. Możliwe krótkie  (do 1 minuty) 

zatrzymania na prezentację zespołów tanecznych. 

od godz. 14,00 do 20,00 -Park Traugutta – scena w plenerze –– przegląd zespołów krajowych, 

warsztaty rękodzielnicze, konkurs na potrawę regionalną, stoiska wystawiennicze 

W przypadku deszczu program zostanie przeniesiony do Kutnowskiego Domu Kultury. 

CEL IMPREZY : 

- popularyzacja tradycji narodowej oraz folkloru polskiego w mieście Kutno, 

- przekazanie młodemu pokoleniu najwartościowszych elementów kultury i tradycji                                                    
polskiej, regionu kutnowskiego oraz innych regionów kraju, 

- zachowanie w społecznej świadomości Kutnian ginącego folkloru i róŜnych                                                  

dziedzin rzemiosła i rękodzieła, 

- popularyzacja dorobku artystycznego i prezentacja folklorystycznych zespołów                                                                                           
tanecznych, śpiewaczych i kapel z Kutna, regionu kutnowskiego i innych regionów Polski, 

- prezentacja folklorystycznej twórczości artystycznej i ludowej oraz promocja wyrobów 

rękodzielniczych i produktów regionalnych (równieŜ potraw) , 

- promocja potraw regionalnych, 



ZASADY UCZESTNICTWA : 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zainteresowanych udziałem w imprezie do dnia 25 

czerwca 2013 r. do Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej : 

- e-mail : zespol@folklor-kutno.pl 

- telefonicznie : 695-732-549 

Kategorie festiwalowe : 

-      Zespoły taneczne i pieśni i tańca – czas występu do 15 minut                                                                                          

-      Zespoły śpiewacze ( moŜliwość towarzyszenia instrumentu) – 3 piosenki                                                                                               

-      Kapele instrumentalne – 2 utwory 

Repertuar koniecznie musi  zachować konwencję ludową. 

W przypadku zgłoszenia duŜej ilości uczestników przegląd rozpocznie się wcześniej niŜ podano w 

Regulaminie  lub zespoły śpiewacze będą wykonywały 2 piosenki. Zgłoszone zespoły zostaną o tym 

poinformowane z wyprzedzeniem 10-dniowym. 

Jury konkursowe oceniać będzie : 

1. Zgodność repertuaru z tradycją prezentowanego regionu 
2. Sposób wykonania 

3. Oryginalność repertuaru 
4. Wykorzystanie strojów i rekwizytów 

INNE INFORMACJE : 

Dojazd i ubezpieczenie wszystkich uczestników na koszt własny. 

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz aparaturę odtworzeniową playbacku. 

Występy odbywać się będą na scenie plenerowej zadaszonej. 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności występu zespołów. 

 
Grupy, które zamierzają przyjechać 13 lipca mogą liczyć na pośrednictwo organizatora w 

poszukiwaniu zakwaterowania i wyŜywienia. 

Organizator zastrzega sobie moŜliwość dokonania zmian w regulaminie bez podania przyczyny.  

 

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.  

Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przeglądu. 

 


