XXVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA
„FOLK HARBOR” - GORZÓW 2021
REGULAMIN
* Poniższy dokument dotyczy FORMY STACJONARNEJ! W przypadku formy ON-LINE warunki
uczestnictwa zostaną określone w oddzielnie!
* ze względu na restrykcje spowodowane pandemią organizator dopuszcza możliwość zmiany
formy festiwalu na ONLINE lub HYBRYDOWĄ. Ostateczna decyzja o organizacji jednej z możliwych
form zostanie podjęta do końca kwietnia 2021

I. CEL IMPREZY
 stworzenie możliwości spotkania się zespołów folklorystycznych z różnych stron świata i
zaprezentowania ich dorobku artystycznego,
 międzynarodowa wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tańca
ludowego,
 promowanie kultury narodowej i regionalnej własnego kraju,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką,
 Folk Harbor jest uznawany za festiwal FIDAF. Jako konkurs przyczynia się do podniesienia
poziomu artystycznego uczestniczących grup i festiwalu,
 integracja zespołów folklorystycznych.
II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Data festiwalu 26 czerwca (przyjazd) do 1 lipca (wyjazd) 2021
2. Miejsce - Gorzów Wlkp. - Polska
3. Festiwal ma charakter konkursowy.
4. Uczestnicy: zespoły folklorystyczne.
5. Zespoły przyjeżdżają z własną muzyką - kapelą lub z CD. Preferowane są grupy z kapelą.
6. Zespół może liczyć do 25-30 osób (kierownik, tancerze, opiekunowie, kapela, kierowcy, tłumacz (dla
zespołów zagranicznych),
7. Prezentacje artystyczne:
 koncert konkursowy do 12 minut w jednym wejściu (scena teatralna),
 Koncert otwarcia Festiwalu do 5 minut (Amfiteatr),
 Koncert Galowy do 8 minut (Amfiteatr),
 Inna prezentacja do 20 minut + 10 minut animacje z publicznością
8. Organizator zapewnia:
 zakwaterowanie (5 noclegów), 3 posiłki dziennie,
 5 koncertów festiwalowych, udział w Koncercie Galowym,
 spotkania integracyjne, zabawy, czas wolny,
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 spotkanie z władzami miasta, województwa, itp. – wymiana upominków (grupa proszona jest o 5
upominków)
 pilota grupy
 zakwaterowanie w internacie szkolnym (pokoje 3 – 4 osobowe)
9. Koszty transportu do Gorzowa Wlkp. pokrywają zespoły we własnym zakresie.
10. Do dnia 31 marca 2021 należy przesłać drogą elektroniczną wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz
z załącznikami (zdjęcia, film z aktualnym programem).
11. Do dnia 19 kwietnia 2021 Organizator potwierdzi zakwalifikowanie zespołu na festiwal.
Zakwalifikowana grupa podpisuje KONTRAKT. Organizator po otrzymaniu podpisanego kontraktu
wysyła oficjalne zaproszenie na festiwal.
12. Zespoły mogą sprzedawać pamiątki, nagrania, wytwory sztuki ludowej własnego kraju
po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.
13. Grupa pokrywa koszty ubezpieczenia (polisy) każdego członka zespołu od kosztów leczenia i
następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdu i pobytu na festiwalu.
14. Zespoły, wobec których wymagana jest zgoda na wjazd do Polski, obowiązek wizowy załatwiają
we własnym zakresie.
15. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator – Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z
komisją artystyczną, reżyserami i organizatorami.
III. OCENA I NAGRODY
1. Międzynarodowe Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
 dobór repertuaru, muzyki, choreografię, śpiew, technikę wykonawczą, dobór i estetykę
kostiumów, rekwizytów, wyraz artystyczny,
 ogólną kulturę uczestników i ich zachowanie w czasie trwania festiwalu,
 szczegółowe kryteria zostaną przesłane w Kontrakcie.
2. Międzynarodowe Jury przyzna zespołom miejsca i nagrody.
 Organizator przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach, które zostaną określone po
kwalifikacji zespołów.
3. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki.
IV. BIURO ORGANIZACYJNE
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
UL. TEATRALNA 8
66-400 GORZÓW WLKP.
POLSKA
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Tel/Fax +48 95 722 85 75
Dyrektor Festiwalu - Krzysztof Szupiluk

Tel. + 48 602 381 795

Dyrektor Artystyczny - Maria Szupiluk

Tel. + 48 728 452 482

www.festiwal.gorzow.pl

biuro@festiwal.gorzow.pl

Międzynarodowy Festiwal Tańca w Gorzowie od 2016 roku posiada akceptację funkcjonowania pod
auspicjami światowej federacji festiwali FIDAF (Federation of International Dance Festivals)

W ramach Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej PFFPZ MFT "Folk Harbor"
współpracuje z festiwalami http://www.folklorefestivals.pl/
 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK, Poznań, kidsfunfolk.pl
 Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Nad Iną”, Goleniów, ina-folk.pl/festiwal-nad-ina
 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”, Legnica, kyczera.eu
 Międzynarodowy Festiwal Folkloru "OBLICZA TRADYCJI", Zielona Góra, facesoftradition.pl
 Międzynarodowy

Festiwal

"PYRZYCKIE

SPOTKANIA

Z

FOLKLOREM",

folkfestivalpyrzyce.pl
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