REGULAMIN UDZIAŁU W FESTIWALU
I. TERMIN
Pierwotny termin festiwalu zaplanowany na 06-12.07.2020 został zmieniony i podzielony na 3 części:
I. 21.08. – 23.08.2020 r.
II. 09.10. -11.10.2020 r.
III. 04.12 – 06.12.2020 r.
Delegacje zagraniczne powinny przyjechać do Łodzi 1 dzień wcześniej i mogą pozostać 1 dzień dłużej poza
wyznaczone daty festiwalu. Grupa zagraniczna może przebywać na festiwalu maksymalnie 5 dni (4 noclegi).
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami festiwalu są:
a. Dzieci, młodzież i dorośli, prezentujący swoją twórczość indywidualnie lub zespołowo na scenach
festiwalowych oraz podczas innych wydarzeń festiwalowych.
b. Dzieci i młodzież uczestnicząca w warsztatach i działaniach edukacyjnych.
c. Młodzież biorąca udział w projektach festiwalowych.
d. Specjaliści z różnych dziedzin wynikających z programu festiwalu.
e. Młodzi i dorośli wolontariusze.
f. Publiczność festiwalowa.
2. Niepełnoletni uczestnicy festiwalu biorą udział w wydarzeniach festiwalowych pod opieką dorosłych:
wychowawców, instruktorów, opiekunów, koordynatorów projektów festiwalowych, szefów delegacji
zagranicznych lub rodziców.
3. Uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych odbywa się
zgodnie z programem festiwalu opracowanym przez organizatora.
Każdy uczestnik, który bierze udział w konkursach, koncertach, prezentacjach scenicznych lub innych działaniach
programowych ma obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej festiwalu www.folkoweinspiracje.pl
poprzez wypełnienie aplikacji - KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU i przesłać ją pod wskazany
w aplikacji adres.
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4. Festiwal odbywa się w formie realnej i wirtualnej, każda z form wymaga wypełnienia karty zgłoszenia.
5. Rejestracja na festiwal odbywa się w różnych terminach, w zależności od wybrania udziału w jednej
z części festiwalu:
I. 21.08. – 23.08.2020 r. – rejestracja od 08.06.2020 r. do 15.07.2020 r.
II. 09.10. – 11.10.2020 r. – rejestracja od 08.06.2020 r. do 15.09.2020 r.
III. 04.12. – 06.12.2020 r. – rejestracja od 08.06.2020 r. do 30.10.2020 r.

6. Zespół, grupę, delegację zagraniczną rejestruje kierownik zespołu, szef delegacji. Indywidualnych uczestników
niepełnoletnich rejestruje opiekun.
7. Pełnoletni uczestnik indywidualny rejestruje się osobiście.
8. W przypadku zgłoszenia kilku zespołów z jednej instytucji/organizacji, każdy zespół rejestrowany jest
oddzielnie.
9. Wolontariusze rejestrują się indywidualnie, wypełniają online KARTĘ WOLONTARIUSZA.
10. Publiczność bierze udział w wydarzeniach festiwalowych otwartych za biletami lub zaproszeniami,
według informacji zawartych w szczegółowym programie festiwalu, zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi organizacji imprez w czasie epidemii. Obowiązuje rejestracja na wybrane wydarzenia
festiwalowe, poprzez rejestrator online na stronie internetowej festiwalu.
11. O rezygnacji z udziału w festiwalu uczestnika zarejestrowanego należy powiadomić organizatora pisemnie
na adres info@folkoweinspiracje.pl, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem danego etapu festiwalu.
W przypadku rezygnacji po tym terminie nie jest możliwy zwrot wpłaty ewentualnego wpisowego.
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III. WPISOWE - KONKURSY „ZŁOTA ŁÓDKA 2020”
1. Uczestnicy konkursów w formie realnej ZŁOTA ŁÓDKA 2020 - WOKAL, ZŁOTA ŁÓDKA 2020 –
CHOREOGRAFIA, ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – TEATR, mają obowiązek opłacenia wpisowego: 20 zł (5 Euro) od
solisty, 150 zł (35 Euro) od zespołu.
2. Uczestnicy konkursu ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – DESIGN w formie realnej mają obowiązek opłacenia wpisowego
– 20 zł (5 Euro) od indywidualnego uczestnika.
3. Uczestnicy konkursów ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – FOTO, ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – VIDEO oraz ZŁOTA ŁÓDKA
2020 - WOKAL, ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – CHOREOGRAFIA, ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – TEATR w formie
wirtualnej nie ponoszą kosztów wpisowego.
4. W ramach wpisowego każdy uczestnik weźmie udział w prezentacji konkursowej ZŁOTA ŁÓDKA 2020
i innych działaniach festiwalowych oraz otrzyma pakiet promocyjny festiwalowy.
Akredytacja obowiązuje bez względu na czas pobytu na festiwalu.
5. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w festiwalu powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnej
jego części. Po tych terminach wpisowe nie będzie zwracane.
IV. WARUNKI FINANSOWE
1. Uczestnicy festiwalu korzystający z hostelu i wyżywienia ponoszą koszty noclegu: 45 zł (10 Euro) od osoby za
noc oraz 45 zł (10 Euro) za wyżywienie od osoby za dzień.
2. Opłaty festiwalowe od zagranicznych zespołów zaproszonych na festiwal ustalane są indywidualnie
z kierownikiem delegacji.
3. Koszty transportu do Łodzi uczestnicy festiwalu ponoszą we własnym zakresie.
4. Transport podczas festiwalu zapewnia organizator. Delegacje zagraniczne przemieszczają się własnym
środkiem transportu, którym przyjechali na festiwal lub transportem zapewnionym przez organizatora.
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5. Koszty ubezpieczenia uczestnicy festiwalu ponoszą we własnym zakresie.
6. Wpisowe i oraz odpłatność za noclegi i wyżywienie, należy uiścić w następujących terminach:
I.

21.08. – 23.08.2020 r. – do 15.08.2020 r.

II.

09.10. – 11.10.2020 r. - do 30.09.2020 r.

III.

04.12. – 06.12.2020 r. - do 15.11.2020 r.

na konto: FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO, ul. R. Traugutta 5/5, 90-106
Łódź; nr konta bankowego: SANTANDER POLSKA S.A. 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980. W treści
przelewu należy umieścić imię i nazwisko uczestnika lub nazwę zespołu oraz dopisek „FOLKOWE
INSPIRACJE 2020”
7. Uczestnicy zagraniczni wpłacają wpisowe i inne opłaty ustalone z organizatorem w pierwszym dniu przyjazdu,
podczas rejestracji w biurze festiwalu.
V. INFORMACJE PROGRAMOWE
1. Szczegółowy program festiwalu będzie opublikowany na stronie www.folkoweinspiracje.pl w terminie
do 15.06.2020 r.
2. Program podzielony jest na 3 części, w 3 terminach od sierpnia do grudnia 2020 r.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania uzasadnionych zmian w programie związanych
z epidemią.
4. Zespoły festiwalowe przygotowują program koncertowy lub uliczny spektakl teatralny z repertuarem
tematycznie związanym z ideą festiwalu:
a. zespoły choreograficzne - od 20 do 45 min.,
b. zespoły wokalne, instrumentalne i soliści - od 10 do 20 min.
c. grupy teatralne - 2 prezentacje do 30 minut każda
5. O wyborze utworów na koncerty festiwalowe lub spektakle uliczne zdecydują organizatorzy.
6. Utwory przygotowane przez zespoły i solistów na konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2020 mogą stanowić również
repertuar koncertowy.
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VI. KONKURSY „ZŁOTA ŁÓDKA 2020”
1. Konkursy odbywać się będą w następujących formach:


konkurs realny



konkurs wirtualny

2. W każdej części festiwalu, w 3 terminach odbywać się będą konkursy w następujących kategoriach:


ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – WOKAL, ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – CHOREOGRAFIA , ZŁOTA ŁÓDKA 2020 –
MUZYKA i ZŁOTA ŁÓDKA 2020 - DESIGN – w formie realnej i wirtualnej.



ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – FOTO i ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – VIDEO – wyłącznie w formie wirtualnej.

3. W 1 i 2 części festiwalu (sierpień, październik) odbywać się będzie konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2020 –TEATR
– w formie realnej i wirtualnej.
4. Forma realna konkursu polega na przesłuchaniach i przeglądach przed jury na scenie festiwalu.
5. Forma wirtualna konkursu polega na przesłuchaniach i przeglądach przez jury materiałów filmowych
prezentacji zespołów i indywidualnych uczestników przesłanych mailem przez wetransfer na adres mailowy biura
festiwalu: info@folkoweinspiracje.pl.
6. Udział w konkursie w każdej kategorii tematycznej odbywa się według odrębnego regulaminu.
7. Uczestnictwo w konkursie wymaga zarejestrowania poprzez rejestrator na stronie internetowej festiwalu.
8. W każdej części festiwalu odbywać się będzie gala wręczenia ZŁOTYCH ŁÓDEK 2020 dla laureatów
konkursów w formie realnej
9. Gala ogłoszenia werdyktu jury we wszystkich konkursach przeprowadzonych w formie wirtualnej
odbędzie się 6 grudnia 2020 r.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności przesłuchań konkursowych w formie realnej
wynikających z przyczyn organizacyjnych.
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11. Nieodebrane nagrody w konkursach w formie realnej ZŁOTA ŁÓDKA 2020 zostaną przesłane kurierem
na koszt odbiorcy po wcześniejszym dostarczeniu pisemnego oświadczenia oraz pokryciu przez adresata
kosztów przesyłki. W tym celu należy do dnia 10.12.2020 r. przesłać mailem potwierdzenie pokrycia
należności za doręczenie. Brak reakcji ze strony zainteresowanej spowoduje przekazanie nagrody
do wykorzystania w innym konkursie.
12. Przekazanie dyplomów i nagród uczestników konkursu w formie wirtualnej ustalane będzie indywidualnie
z każdym z laureatów przez biuro festiwalu.
VII. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FESTIWALU
1. Za bezpieczeństwo w miejscach realizacji programu festiwalowego odpowiada organizator, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w obiektach.
2. Na festiwal zespoły przyjeżdżają z opiekunami w liczbie określonej obowiązującymi przepisami.
Instruktor nie może być jedynym opiekunem, nie może być też członkiem zespołu. Ponosi on całkowitą
odpowiedzialność za prezentacje i bezpieczeństwo uczestników, oraz porządek również w szatniach
i garderobach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w garderobach i na salach prób.
4. Organizator zapewnia w miejscach imprez opiekę medyczną uczestnikom festiwalu.
5. Uczestnicy festiwalu mają obowiązek ubezpieczenia się na czas przejazdu i pobytu na festiwalu od następstw
nieszczęśliwych wypadków lub posiadać aktualne ubezpieczenie zawarte przez instytucję delegującą
lub szkołę.
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6. Uczestnicy zagraniczni (rodzice/opiekunowie uczestników niepełnoletnich/ uczestnik pełnoletni)
są zobowiązani do wypełnienia oświadczeń dotyczących stanu zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
wydanymi przez polskie służby sanitarno-epidemiologiczne oraz stosowne władze. (Oświadczenia do pobrania ze
strony www.folkoweinspiracje.pl).
7. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego każdego uczestnika niepełnoletniego przedstawia w Biurze Festiwalowym
kierownik delegacji zagranicznej. Uczestnicy pełnoletni oraz osoby dorosłe uczestniczące w festiwalu składają osobiście
w biurze festiwalu.
8. Kierownik delegacji zagranicznej jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed wyjazdem, czy uczestnik festiwalu jest
zdrowy i nie ma niepokojących objawów chorobowych w kierunku COVID – 19 oraz odpowiada za zebranie oświadczeń
dotyczących stanu zdrowia uczestników.
9. Dyrektor festiwalu zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania w biurze festiwalu uczestnika, który nie będzie
posiadał stosownych dokumentów dotyczących stanu zdrowia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie na podstawie obowiązujących odrębnych
przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

VIII. INNE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,
al.Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu
prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Pełna treść
klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: http://palacmlodziezy.lodz.pl/rodo/klauzula-maila.
2. Uczestnicy konkursów festiwalowych i artyści scen festiwalowych wyrażają zgodę na wykorzystanie
i przetwarzanie przez organizatorów wizerunku oraz materiałów konkursowych, potwierdzają ten fakt poprzez
wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia.
3. Pytania, prośby, uwagi należy kierować na adres: info@folkoweinspiracje.pl
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