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REGULAMIN 

Przeglądu Zespołów Folklorystycznych 

„WIOSNA Z FOLKLOREM” 
 

1. Czas i miejsce: 7 czerwca 2015 r.  godz. 12.00-17.00,  Dąbrówki gm. Wasilków 

2. Organizatorami Przeglądu są: 

 Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach 

 Zespół „Dąbrówka” 

 Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrówki 

3. Przegląd jest organizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Animacji Kultury w Wasilkowie. 

4. Założenia programowe: 

 upowszechnianie wiedzy o tradycjach regionalnych 

 promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi w formie muzycznej oraz kulinarnej  

 popularyzacja kultury ludowej  i lokalnych przysmaków  

 zachowanie folkloru dla najmłodszych pokoleń 

 integracja społeczności lokalnej 

5. Przebieg imprezy: 

A) przegląd najsmaczniejszych potraw charakterystycznych dla gminy, którą reprezentuje zespół   
 przygotowaną   potrawę regionalną (ciasta, wędliny, napoje itp.) zespół przekazuje komisji do degustacji i oceny 

B) przegląd zespołów folklorystycznych  

 każdy zespół przygotowuje i wykona na scenie pięć utworów muzycznych: dwa ludowe, dwa biesiadne  

oraz jeden utwór o miejscowości lub gminie, którą reprezentuje (razem max.  25 min.) 

 zespoły występują w strojach ludowych,  stylizowanych na folklor regionu lub też w strojach scenicznych 

 przygotowane utwory muszą być wykonane na żywo - bez podkładów 

 kolejność występów zespołów zostanie ustalona po otrzymaniu zgłoszeń 

6. Po degustacji i występach, komisja powołana przez organizatorów ogłosi werdykt i wręczone zostaną nagrody  

oraz wyróżnienia 

7. Decyzje komisji są ostateczne 

8. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać listownie  (Dąbrówki, Wesoła 23, 16-010 Wasilków) lub pocztą elektroniczną  

(kolo@kgwdabrowki.org) do dnia 22 maja 2015 r. 

9. Wykonawcy biorą udział w imprezie na koszt własny 

10. Organizatorzy zapewniają posiłek dla zgłoszonych uczestników przeglądu 

 
 
 
 
 
 

Przeds ięwzięcie jest objęte Honorowym Patronatem 
przez Marsza łka Województwa Podlaskiego, 
Starostę  Powiatu Bia łostockiego, Burmistrza 
Miasta Wasilków. 
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