Karta zgłoszenia zespołu ludowego do konkursu o „Puchar Starosty Nowosolskiego”
podczas „VII Festiwalu Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego CEPELIADA 2018”
1. NAZWA ZESPOŁU
……………………………………………………………………...........................……………………….
2. KRÓTKA HISTORIA ZESPOŁU (m.in. osiągnięcia muzyczne, udział w festiwalach)
……………………………………………………………………………………………..............................
............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...............................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. SKŁAD ZESPOŁU
........................…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………..……..........................
4. TYTUŁY UTWORÓW (autor tekstów i muzyki)
……………………………………………………………………………………….……….……………....
……………………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………….…………………………..
……………………………………………………………………………………………………….………..
5. WYMAGANIA TECHNICZNE
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. ADRES I TELEFON KONTAKTOWY
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa na rzecz Fundacji Twórczości Ludowej
Cepeliada z siedzibą w Nowej Soli dla potrzeb organizacji Festiwalu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem „VII Festiwalu Sztuki Ludowej i Jadła
Regionalnego CEPELIADA 2018”.
…….……………………………………
data i podpis Zgłaszającego

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Nowa Sól – Miasto oraz Powiatu Nowosolskiego

Regulamin konkursu o Puchar Starosty Powiatu Nowosolskiego
VII Festiwal Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego CEPELIADA 2018
16-17 czerwca 2018
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie festiwalu mogą wziąć udział wszystkie zespoły profesjonalne, amatorskie i nieprofesjonalne wykonujące muzykę
ludową w oparciu o repertuar własny.
2. W konkursie festiwalu mogą brać udział zespoły, które nie mają w swoim dorobku oficjalnego wydawnictwa fonograficznego.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie festiwalu jest zakwalifikowanie przez Organizatora na podstawie nadesłanej karty zgłoszenia
do dnia 8 czerwca 2018r. drogą elektroniczną na adres: fundacja@cepeliada.net bądź pocztą tradycyjną na: Fundacja Twórczości
Ludowej Cepeliada, ul. Wróblewskiego 5, 67-100 Nowa Sól (decyduje data nadejścia przesyłki).
4. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie Festiwalu Organizator powiadamia najpóźniej do dnia 12 czerwca 2018r.
5. Występ zespołów na estradzie odbędzie się w kolejności alfabetycznej.
6. Podczas Festiwalu Organizator nie zapewnia backline’u.
7. Uczestnicy sami zapewniają sobie własne instrumenty.
8. Organizator zapewnia nagrodę główną Puchar Starosty Powiatu Nowosolskiego oraz dyplomy za zajęcie pierwszego, drugiego i
trzeciego miejsca.
9. Występ zespołów konkursowych oraz przedstawiony repertuar ocenia Jury.
10. Przewodniczący Jury ma podwójny głos w kwestiach spornych podczas obrad Jury.
11. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.
12. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Fundacja Twórczości Ludowej „Cepeliada”
ul. Wróblewskiego 5
67-100 Nowa Sól
z dopiskiem „Cepeliada 2018”
bądź elektronicznie na adres e-mail: fundacja@cepeliada.net

Zapraszamy serdecznie!
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Gminy Nowa Sól – Miasto oraz Powiatu Nowosolskiego

