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REGULAMIN PRZEGLĄDU 

XL Międzynarodowego Jarmarku Folkloru 

DLA UCZESTNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Węgorzewo 5 sierpnia 2017 r. (sobota) 

 

 

I. Cele przeglądu: 
1. Prezentacja folkloru i kontynuacja tradycji kulturowych grup etnicznych 

i narodowościowych zamieszkujących obecnie województwo warmińsko – 

mazurskie. Przegląd ma charakter konkursowy. 

2. Typowanie zespołów i solistów z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału 

w 52 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 

Dolnym nad Wisłą w 2017 r. 

II. Założenia organizacyjne: 
1. W przeglądzie mogą uczestniczyć: 

 zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentalnego, 

 kapele ludowe, których skład i repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi wzorami 

danego regionu; bez udziału solistów – śpiewaków, 

 soliści – śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego, 

 soliści – instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, 

 dzieci i młodzież prezentujące tradycje instrumentalne i wokalne bezpośrednio 

przejęte od swoich mistrzów, 

 wykonawcy z powyższych kategorii, którzy przyswoili repertuar lokalny już nie 

w bezpośrednim przekazie ale inną drogą, odmienną niż tradycyjna. 

2. Czas prezentacji: 

 zespoły - maksymalnie 10 minut 

 soliści śpiewacy i instrumentaliści - maksymalnie 10 minut (prezentacja  

2-3 utworów). 

3. Po nadesłaniu zgłoszeń, zespoły otrzymują informację zwrotną od organizatora,          

potwierdzającą zakwalifikowanie do występu. 

4. Jury ocenia: 

 autentyzm repertuaru, gwary i stroju (nawiązanie do tradycji poszczególnych grup 

etnicznych i narodowościowych zamieszkujących województwo warmińsko-

mazurskie), 

 sposób wykonania (tradycyjna praktyka wykonawcza oraz kultura sceniczna), 

 poziom wykonania (wyraz artystyczny), 

 rodzaj i stopień stylizacji. 

5. Laureatom Przeglądu przyznane zostaną nagrody finansowe. 
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6. Wszyscy wykonawcy uczestniczący w Przeglądzie otrzymują dyplomy uczestnictwa 

i pamiątki. 

7. Zapraszamy uczestników do udziału w tradycyjnym korowodzie ulicami miasta 

(początek o godzinie 11.00 na Placu Wolności). 

8. Wszystkim uczestnikom Przeglądu organizator zapewnia obiad (sobota). 

Prosimy o przesłanie list uczestników. 

9. Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej karcie do dnia 07 lipca 2017 r. 

wraz z tekstami prezentowanego repertuaru. Informacje o wykonawcach 

zostaną umieszczone w gazecie okolicznościowej „Pod Jelonkiem”.  

10. Organizatorzy mogą zamówić nocleg i wyżywienie dn. 5-6.VIII.2017 r.: 

nocleg  - 60 zł/doba 

wyżywienie :  

śniadanie – 10 zł  

obiad - 20 zł  

kolacja - 10 zł 

11.W sobotę 5 sierpnia około godz. 20.00 w Parku Etnograficznym nad Węgorapą 

odbędzie się „Wieczór z kulturą ludową”, czyli zabawa ludowa z ogniskiem, 

na którą serdecznie zapraszamy. Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma kiełbaskę. 

Prosimy o potwierdzenie udziału na karcie zgłoszenia. (Kartki na kiełbaskę będzie 

można odebrać w biurze organizacyjnym w dniu imprezy). 

12.Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania  

oraz udostępniania, przetwarzania i upowszechniania informacji, w tym 

udokumentowanych prezentacji scenicznych uczestników Przeglądu (fotografii, 

nagrań filmowych, nagrań audio) w celu działań promujących, dokumentujących  

i popularyzujących przedsięwzięcie.  

13.Podpis na Karcie Zgłoszenia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

14.Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej 

11-600 Węgorzewo 

ul. Portowa 1 

tel.(0-87) 427 32 42, 427 52 78 

e-mail: mkl.etnografia@wp.pl 
 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


