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REGULAMIN 

„XII Nadwieprzański Festiwal Piosenki                

i Przyśpiewki Ludowej” 

Trawniki´ 2022 

                         

1. Cel festiwalu: 

- kultywowanie regionalnej, amatorskiej twórczości ludowej, 

- popularyzacja ludowej muzyki oraz piosenek i przyśpiewek ludowych z terenu gmin                      

nadwieprzańskich, z doliny Giełczwi i Lubelszczyzny, 

- integracja mieszkańców gminy Trawniki i regionu poprzez wspólne uczestnictwo w wyda-

rzeniu 

- wymiana doświadczeń zespołów ludowych, 

- upowszechnianie wiedzy o kulturze ludowej regionu gmin nadwieprzańskich, z doliny Gieł-

czwi oraz Lubelszczyzny. 

2. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach 

3. Miejsce i termin: 

Trawniki, 24.07.2022., godz. 15.00 

4. Warunki uczestnictwa: 

- w Festiwalu mogą brać udział amatorzy z terenu gmin nadwieprzańskich, z terenu LGD 

„Dolina Giełczwi”, 

- w Festiwalu mogą brać udział kapele samodzielnie istniejące, kapele towarzyszące zespołom, 

zespoły śpiewacze, soliści (dopuszcza się wyłącznie własny akompaniament akustyczny), 

- w Festiwalu mogą być prezentowane piosenki i przyśpiewki ludowe, utwory stylizowane i 

we własnej aranżacji (z wyłączeniem aranżacji disco polo, typu pół playback, keyboard oraz 

instrumentów elektronicznych), 

- uczestnicy prezentują po 2 utwory (czas trwania występu nie powinien przekraczać 15 mi-

nut). 

5. Kartę zgłoszenia (wraz z kopią przelewu akredytacji 10 zł od osoby) należy dostarczyć do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach do dnia 08.07.2022r.  na adres: 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

   21-044 Trawniki 604 

Fax 81/5856038, 

e-mail: sekretariat@goktrawniki.pl 

 

6. W ramach Festiwalu przewidziana jest ograniczona ilość występujących artystów, dlatego de-

cyduje kolejność zgłoszeń.  

7. Ocena i nagrody: 

- wykonawców będzie oceniało Jury, 

- oceniany będzie przede wszystkim charakter estetyczny muzyki ludowej, a nie wartości et-

nograficzne, 

- ocena Jury jest ostateczna, 

- komisja i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagród. 

8. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceny oraz poczęstunek dla uczestników. 

9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny w dniu 24.07.2022r. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu: Gminny Ośrodek Kultury Trawniki tel. 81/ 5856038 

Karta zgłoszenia i regulamin dostępny na stronie www. goktrawniki.pl 
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