
    
 

Projekt „Letnie potańcówki” sfinansowany został z grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka” 

 

REGULAMIN 

Konkursów Kapel 

 

I Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”  

 Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” 

 Centrum Kultury „Browar B.” 

 

II Cele konkursu: 

 popularyzacja muzyki ludowej  

 zapoznanie młodego pokolenia z tradycjami ludowymi 

 integracja środowiska ,łączenie pokoleń, rodzin 

 promocja twórczości ludowej 

 przypomnienie/ochrona tradycyjnej formy zabawy – „Potańcówki” 

 

III Uczestnicy 

Uczestnikiem konkursu może być każda kapela składająca się z muzyków profesjonalistów  

lub amatorów.  

 

IV Zasady występu 

Każda zgłoszona Kapela jest zobowiązana zaprezentować 30-minutowy program muzyczny -  

dwa wejścia po 15 minut.  

 

V NAGRODY  

Uczestnicy biorący udział w „Letnich potańcówkach” wybiorą laureatów I, II i III Nagrody. 

Nagrodzone kapele otrzymają puchary oraz dyplomy. 

 

VI Miejsce i data: 

W ramach „Letnich potańcówek” odbędą się trzy konkursy: 

 I Konkurs - 22 czerwca (piątek) 2018 r., godz. 18:00, Park im. H. Sienkiewicza  

(od strony bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny). Potańcówka będzie 

poprzedzała widowisko taneczne związane z Nocą Świętojańską organizowaną przez Zespół 

Pieśni i Tańca Kujawy. 
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 II Konkurs - 20 lipca (piątek) 2018 r, godz. 18.00, Dziedziniec Centrum Kultury „Browar B.”,  

ul. Łęgska 28 

 III Konkurs -25 sierpnia (sobota) 2018 r, godz. 18.00, Dziedziniec Centrum Kultury „Browar B.”, 

ul. Łęgska 28. Potańcówka będzie towarzyszyła Ogólnopolskiemu Przeglądowi Artystycznego 

Ruchu Seniorów „ARS” 2018. 

 

VII Zasady zgłoszeń 

Udział w konkursie warunkuje wcześniejsze zgłoszenie się kapeli. Karty zgłoszeń należy przesyłać 

do 15 czerwca 2018 r. na adres: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28, 87-800 Włocławek  

z dopiskiem „Letnie potańcówki” lub na adres mailowy: kujawy@vp.pl 

Na jednej karcie zgłoszenia kapela może zgłosić udział w wybranych przez siebie terminach – 

zarówno w jednym, dwóch lub wszystkich trzech konkursach. 

Informacje: Maciej Mielczarski, Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”  tel:799 111 032 

 

VIII Uwagi końcowe 

 koszty transportu pokrywają instytucje delegujące, 

 organizator zapewnia uczestnikom napoje chłodzące, 

 program konkursu, oraz inne informacje organizatorzy prześlą zgłoszonym kapelom w terminie 

późniejszym. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć z „Letnich 

potańcówek” na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca Kujawy, Centrum Kultury „Browar B.” 

oraz materiałach promocyjnych przedsięwzięcia. 
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