XI MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL FOLKLORU
KIDS FUN FOLK 2020
17 – 21 CZERWCA
2020
www.kidsfunfolk.pl
biurofestival@gmail.com

I.

REGULAMIN

TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU
▪ 17 - 21 czerwca 2020 roku
▪ Dzień przyjazdu:
16 czerwca 2020 roku, na kolację
▪ Dzień wyjazdu:
22 czerwca 2020 roku, po śniadaniu
▪ Poznań i okolice

II. ZAKWATEROWANIE
Malta Camping, ul. Krańcowa 98, 61-036 Poznań
www. http://campingmalta.poznan.pl/o-osrodku/galeria/
III. CELE FESTIWALU
1. Promowanie bogactwa różnych kultur ludowych z różnych regionów i krajów świata zgodnie z
konwencją UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
2. Promowanie różnych form popularyzacji kultury ludowej (muzyka, taniec, śpiew, gry i zabawy
ludowe, rękodzieło, potrawy regionalne) wśród dzieci i młodzieży,
3. Kształtowanie postaw tolerancji, wyrozumiałości i otwartości na inne kultury,
4. Integracja dziecięcych społeczności różnych narodów,
5. Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Festiwal nie ma charakteru konkursowego.
2. Przed zakwalifikowaniem się na Festiwal zespół zobowiązany jest wypełnić kartę uczestnictwa
i przesłać ją na adres mailowy festiwalu (biurofestival@gmail.com) wraz ze zdjęciami i filmem
prezentującym fragmenty aktualnego programu artystycznego.
3. Do 28 lutego 2020 roku organizator wybierze zespoły , które wezmą udział w festiwalu i
prześle decyzje do wszystkich grup.
4. Oficjalne zaproszenia do udziału w festiwalu zostaną przesłane do 30 marca 2020 roku.
5. Wiek dzieci uczestniczących w festiwalu nie może przekraczać 14 lat, wyłączając muzyków i
opiekunów.
6. Zespół może liczyć 30 osób włącznie z kierownikiem, opiekunami, muzykami, kierowcami itp.
Ilość opiekunów nie może być większa niż 1 osoba na 15 dzieci.
Opłata za udział w festiwalu wynosi 90 Euro/osoba.
Zespół zobowiązany jest z góry wpłacić organizatorom depozyt w wysokości 600,00
Euro do 15.04.2020 roku, który zostanie uwzględniony w cenie całkowitej. W przypadku
odwołania przyjazdu grupy zaliczka nie zostanie zwrócona.
7. Zespół przyjeżdża na koszt własny. Zespół dokonuje ubezpieczenia uczestników na czas
podróży i na pobyt w czasie festiwalu (koszty leczenia i następstwa od nieszczęśliwych
wypadków). Aktualną polisę ubezpieczeniową należy przedstawić w biurze festiwalowym
niezwłocznie po przyjeździe.
Członkowie zespołów z Unii Europejskiej zobowiązani są do posiadania Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego.
8. Zespoły, od których wymagana jest zgoda na wjazd do Polski, obowiązek wizowy załatwiają
we własnym zakresie.

V. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
1. Zakwaterowanie i trzy posiłki dziennie (6 dni)
2. Doraźną pomoc medyczną w razie nagłych wypadków,
3. Opiekuna dla grupy,
4. Spotkanie z władzami Miasta Poznania (wymiana upominków),
5. Zwiedzanie miasta i okolic,
6. Imprezy integracyjne,
7. Pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i upominki,
8. Miejsce do sprzedaży pamiątek, wytworów sztuki ludowej własnego kraju po wcześniejszym
ustaleniu z Organizatorem,
9. Czas wolny.
VI. WYMAGANIA ARTYSTYCZNE
1. Od grup wymaga się występów w kostiumach ludowych własnego kraju lub regionu.
2. Zespoły zobowiązane są do grania muzyki na żywo (playback lub pół playback nie będzie
akceptowany).
3. Na koncerty otwarte: czas prezentacji artystycznych 30,10-15 min. (dwa lub trzy różne
programy.
4. Na festiwalowe parady w strojach ludowych: 2-3 min. występ. Zespół winien przywieźć flagę
własnego kraju.
5. Na mszę festiwalową należy przygotować pieśń religijną.
6. Na koncerty edukacyjne w szkołach:
„Lekcja folkloru” powinna trwać ok. 30 min. i zawierać
▪ prezentację programu artystycznego,
▪ animacje prostych tańców ludowych oraz zabaw wraz z nauką,
▪ opowieść o instrumentach ludowych,
▪ opowieść o zwyczajach,
7. Na koncert kapel: instrumentalne koncerty muzyków ok. 30 min. Dopuszczalne występy
śpiewaków.
8. Na „Wieczór zabaw ludowych” należy przygotować dwa, trzy proste tańce ludowe do ich
wzajemnej nauki.
9. Na „Wystawę strojów ludowych” należy przywieźć dodatkowy komplet (dziewczęcy +
chłopięcy) ludowego stroju własnego kraju lub regionu wraz z jego opisem.
VII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wydarzenia festiwalowe będą dokumentowane a materiały upowszechniane w celu promocji
festiwalu bez honorariów i tantiem na rzecz zespołów. Wynika to z międzynarodowego prawa
autorskiego.
2. Zespoły zobowiązane są do udziału we wszystkich wydarzeniach przewidzianych programem
Festiwalu a na czas jego trwania – do pozostania w dyspozycji organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z eksploatacyjną niesprawność pojazdów
wykonawców.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość korygowania terminów i miejsc wydarzeń
festiwalowych.
5. Sprawy nie ujęte powyższym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z
członkami Komitetu Organizacyjnego.

W ramach Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej (PFPZ) Międzynarodowy
Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK współpracuje z następującymi festiwalami
▪ XXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Nad Iną”, Goleniów,

24.06 - 30.06.2020, www.ina-folk.pl
▪ XXXX Międzynarodowy Festiwal "PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM", Pyrzyce,

25 – 29.06.2020, www.folkfestivalpyrzyce.pl
▪ XXVI Międzynarodowy Festiwal Tańca „Folk Przystań”. Gorzów Wlkp.

29.06 – 04.07. 2020 www.festiwal.gorzow.pl
▪ XXIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”, Legnica,

27.06 - 12.07.2020 www.kyczera.eu
▪ Międzynarodowy Festiwal Folkloru "OBLICZA TRADYCJI", Zielona Góra,

19 - 24.07.2020, www.facesoftradition.pl
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