
REGULAMIN I EDYCJI FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO KÓŁ GOSPODYŃ 

WIEJSKICH ZIEMI RYBNICKIEJ, RACIBORSKIEJ I WODZISŁAWSKIEJ 

„KOŁO BUKU” 2018 

Organizator 

 

1) Organizatorem Festiwalu jest Amfiteatr Buk i Koło Gospodyń Wiejskich „Popielów-

Radziejów” 

2) Organizator zaprasza do współudziału w organizacji podmioty gospodarcze, instytucje 

i osoby fizyczne, które chcą wnieść swój wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w 

przygotowanie i realizację festiwalu artystycznego  

 

Czas i miejsce 

 

23 września 2018 r. - Amfiteatr Buk, Rudy, ul Brzozowa 37 

 

Cele Festiwalu 

 

1) Festiwal ma charakter konkursu dla Kół zajmujących się twórczością artystyczną w 

zakresie muzyki i  teatru. 

 

2) Festiwal popularyzuje działalność i twórczość Kół w zakresie innych dyscyplin 

artystycznych, umożliwiając wystawienie i sprzedaż własnych wyrobów rękodzielniczych i 

kulinarnych. 

 

 

Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne 

 

1) Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do dnia 15 września 2018 roku. Przesłać je należy 

drogą elektroniczną na adres amfiteatr.buk@gmail.com 

 

2) Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz konkursowy. Do zgłoszenia należy 

dołączyć garść informacji dotyczących samego Koła jak i osoby występującej. 

 

3) Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: Piosenka, Obrzęd i widowisko oraz Gawęda. 

 

4) Uczestnik festiwalu bierze na siebie odpowiedzialność i oświadcza, że posiada 

wszelkie prawa autorskie do utworu lub dysponuje prawami lub licencjami do 

wykorzystanych utworów. 

 

5) Zgłoszenia zespołów nie zawierające wypełnionego i podpisanego formularza, który jest 

integralną częścią zgłoszenia zespołu i Regulaminu Festiwalu nie będą rozpatrywane. 

 

6) Jeżeli w skład zespołu wchodzą osoby niepełnoletnie – muszą przedstawić 

organizatorom pisemną zgodę rodziców. 

 

7) Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie do dnia 16 września 2018 

roku.  

 

8) W przesłuchaniach profesjonalne jury, powołane przez organizatora, wyłoni laureatów. 

 



9) Czas i kolejność występów ustala organizator. 

 

Postanowienia organizacyjne 

 

1) Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, w razie konieczności pomoc techniczną i 

akustyczną. Każdorazowo przed koncertem ustalane będą warunki techniczne odbycia się 

koncertu zaproszonego zespołu. 

 

2) Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz 

wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Festiwalu. 

 

3) Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie 

 

4) Administratorem danych osobowych uczestników będzie Amfiteatr Buk. 

 

5) Amfiteatr Buk będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie w celach związanych z 

Festiwalem. Na życzenie uczestnika dane osobowqe zostaną usunięte z bazy natychmiast po 

zakończeniu Festiwalu 

 

Nagrody 

 

1) Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu. 

 

2) W skład Jury konkursowego wchodzą osoby powoływane przez organizatora. 

 

3) Ustala się następujące nagrody regulaminowe: 

Nagroda główna – Statuetka Bukowego Liścia (w każdej kategorii) 

Nagroda Dyrektora Amfiteatru Buk 

Nagroda Uczestników Festiwalu 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

2) Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 


