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REGULAMIN
Festiwal Kultury Ludowej Zachodniej Wielkopolski jest przedsięwzięciem mającym na celu
popularyzacją folkloru zachodniej wielkopolski. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek
Kultury w Siedlcu przy współudziale i wsparciu Gminy Siedlec, Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi
Wąchabno oraz społeczności szkolnej poszczególnych Szkół Podstawowych Gminy Siedlec.
I. Festiwal składa się z 3 imprez: Tygodnia Kozła, Posiad Koźlarskich oraz Konkursu
Muzyki Ludowej im. Ks. Edmunda Majkowskiego.
II. Tydzień Kozła jest to spotkanie dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Siedlec.
W tym roku tematyką spotkań w poszczególnych szkołach będą tradycje związane z
odwiedzaniem mieszkańców, barwnie przebranymi korowodami tj. cymper, siwki,
kolędowanie w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Animatorzy w każdej szkole
przedstawiają historię tradycyjnych pochodów, pokazują zdjęcia i filmy a szkoła prezentuje
krótką inscenizację zawierającą w sobie elementy danej tradycji. Podsumowanie Tygodnia
Kozła nastąpi podczas Posiad Koźlarskich 14.06.2019 r. od godziny 16:00 i rozpocznie się
uroczystym korowodem spod Sali Wiejskiej w Wąchabnie. W podsumowaniu uczestniczyć
będą grupy uczniów ze szkół biorących udział w akcji. Inscenizacje prezentowane przez szkoły
w trakcie Tygodnia Kozła oraz udział w podsumowaniu (chęć zabawy, przebrania) będą
oceniane – najlepsze szkoły otrzymają nagrody.
III. Posiady Koźlarskie jest to piknik podsumowujący Tydzień Kozła. Impreza odbędzie się
14.06.2019 r. w Wąchabnie na plaży miejskiej. Całość rozpocznie się uroczystym pochodem
uczniów - przedstawicieli szkół oraz kapel ludowych o godzinie 16:00. W trakcie Posiad
wystąpią kapele ludowe oraz soliści zachodniej wielkopolski prezentując swój artystyczny
dorobek. Ta forma pozwala na prezentacje w standardowych składach jak też na dowolne
„zgrywanie się” i wspólne muzykowanie. Dla uczniów szkół oraz muzyków, którzy zgłoszą
wcześniej swój udział, organizator zapewnia kiełbasy do usmażenia przy ognisku oraz napoje.

IV. Konkursu Muzyki Ludowej im. Ks. Edmunda Majkowskiego to przedsięwzięcie
mające swoje korzenie w 1937 roku. Gminny Ośrodek Kultury jako organizator imprezy od I
powojennej edycji podjął decyzje o nadaniu imienia Konkursowi. Patronem został ksiądz
Edmund Majkowski – pomysłodawca i organizator I Konkursu w 1937 roku.
1. Forma konkursu, którą organizator proponuje w tym roku jest w fazie rozwojowej i
wypracowywane są szczegóły, które wpiszą się w tradycje na stałe z biegiem czasu.
Organizatorzy zgodnie twierdzą, że dotychczasowa formuła wymaga nowego, świeżego
spojrzenia na folklor oraz prezentacji i promocji zarówno tradycyjnych utworów i
wykonów o których nie można zapominać jak też tych nowoczesnych zachęcając do
zabawy muzyką ludową i rozwijaniu swojej kreatywności. W ten sposób dba się o
przeszłość jak też przyszłość folkloru.
2. Impreza odbędzie się 14.06.2019 r. równocześnie z Posiadami Koźlarskimi (16:00 –
korowód spod Sali wiejskiej w Wąchabnie).
3. W ramach tegorocznego Konkursu Muzyki Ludowej kapele będą miały możliwość
zaprezentowania w trakcie swojej prezentacji, oprócz tradycyjnych utworów ludowych
regionu Zachodniej Wielkopolski, jednego dowolnego utworu ludowego z regionu w
„unowocześnionym” wydaniu (wzbogacenie składu o jakiś inny instrument - nie
związany z muzyką ludową, zagranie utworu z cechami charakterystycznymi dla innych
gatunków muzycznych itp.)
3. Utwór unowocześniony musi być wykonany jako ostatni w trakcie prezentacji oraz
zapowiedziany przez wykonawcę i będzie oceniany a najlepsze wykonania zostaną
nagrodzone.
4. Kapele (minimum 2 osoby) oceniane będą przez radę artystyczną powołaną przez
organizatora w dwóch kategoriach: dziecięco-młodzieżowej (do lat 17) oraz dorosłych
(od 18 lat). O przydziale do danej kategorii decyduje wiek najstarszego uczestnika.
5. Uczestnicy biorący udział w konkursie o nagrodę mogą powtarzać się w innym
składzie kapeli tylko jeden raz oraz tylko na innym instrumencie – np. w pierwszym
składzie muzyk gra na koźle natomiast w drugim składzie gra na klarnecie.
V. SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W TYGODNIU KOZŁA SĄ ZWOLNIONE Z
OBOWIAZKU WYPEŁNIANAI KARTY ZGŁOSZENIA. Kapele oraz soliści chcący wziąć
udział w Posiadach Koźlarskich oraz Konkursie Muzyki Ludowej im. Ks. Edmunda
Majkowskiego proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz niezwłoczne dostarczenie jej
do biura organizatora osobiście, mailowo (gok@siedlec.pl – w temacie proszę wpisać
FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI) lub pocztą (GOK
Siedlec, ul. Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec, z dopiskiem FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ
ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI) do dnia 05.06.2019 do godziny 16:00.

VI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie w trakcie trwania
imprezy. Ponadto organizator nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu lub ewentualnego
noclegu dla uczestniczących muzyków.
VII. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga osoba reprezentująca
organizatora imprezy czyli dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu.

