
                                                   REGULAMIN
                              I PRZEGLĄDU KAPEL LUDOWYCH
                         W ramach etno festiwalu sKRAJ KULTURY
 

1.ORGANIZATOR PRZEGLĄDU
Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm

2.CELE PRZEGLĄDU
Prezentacja, ochrona i dokumentacja  najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej. Populary-
zacja folkloru różnych  regionów etnogra�cznych Polski, popularyzacja kultury ludowej w społe-
czeństwie, umożliwienie twórczej konfrontacji zespołom uczestniczącym w przeglądzie.

3. CZAS, MIEJSCE I FORMA PRZEGLĄDU
*I Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych „sKRAJ KULTURY” odbędzie się 4 lipca 2021 roku 
w Chełmie, na terenie Am�teatru Kumowa Dolina. 
*Uczestnicy konkursu zostaną wyłonieni przez komisję kwali�kacyjną na podstawie nagrań mp3, 
które należy przesłać  wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres: skrajkultury@chdk.chelm.pl 
do dnia  14 czerwca 2021r.
*Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja konkursowa wyłoni  6 kapel, które wezmą udział 
w konkursie. 
*Ogłoszenie wyników eliminacji zostanie opublikowane  dnia 18. 06. 2021r.  na fanpage’u imprezy 
"sKraj Kultury" oraz na stronie skrajkultury.pl.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
*W  konkursie mogą wziąć udział zespoły wokalno- instrumentalne prezentujące utwory o tematyce 
folklorystycznej oraz utwory inspirowane kulturą ludową i regionalną. 
*Prezentowany program konkursowy wraz z montażem nie może przekraczać 30 minut i  musi być 
zaprezentowany na "żywo" bez użycia playbacku lub półplayback’u.  
*Organizator nie dopuszcza używania  instrumentów elektronicznych a także mikserów dźwięku. 
O kolejności prezentacji zadecyduje organizator.

5. KRYTERIA OCENY
Jury konkursowe będzie brało pod uwagę  dobór repertuaru i powiązanie muzyki, śpiewu i ruchu 
scenicznego w prezentowanym programie; umiejętności wokalne i instrumentalne; artyzm i techni-
ki wykonania, zachowanie tradycyjnych strojów ludowych, ogólną estetykę występu i wyraz arty-
styczny.

6. NAGRODY
Dla laureatów konkursu organizator przewiduje następujące nagrody �nansowe:
I miejsce - 1500 PLN
II miejsce - 1200 PLN
III miejsce - 800 PLN

7. ORGANIZATOR
Zapewnia uczestnikom zwrot kosztów dojazdu oraz jeden posiłek w formie obiadu.
Ostateczna forma interpretacji regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w treści regulaminu w przypadku trudności technicz-
nych lub organizacyjnych, których nie mógł przewidzieć na etapie organizacji konkursu.
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pochodzących z Funduszu 
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