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Regulamin uczestnictwa w V Dębnowskich Spotkaniach 

z folklorem obszaru „Lidera Pojezierza” 

Warnice, gm. Dębno, 24 maja 2015 roku 

 

1. Cel imprezy 

Celem imprezy jest aktywizacja mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju (LSR) Pojezierza Myśliborskiego, nabycie przez nich umiejętności poprzez udział  
w warsztatach rękodzielniczych, wspieranie rozwoju kultury ludowej tworzonej w oparciu  
o własne tradycje przez zespoły ludowe w muzyce, pieśniach i tańcach.  

Grupę docelową wydarzenia stanowią mieszkańcy obszaru objętego LSR, zespoły 
folklorystyczne, ludowe i śpiewacze z obszaru gmin „Lidera Pojezierza”, tj. Barlinek, 
Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek 
Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Trzcińsko-Zdrój. 

2. Termin imprezy: 24 maja 2015 r. 

3. Organizator: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  

4. Współorganizator: Dębnowski Ośrodek Kultury 

5. Zasady uczestnictwa: W spotkaniach uczestniczyć mogą zespoły ludowo – śpiewacze, 
taneczne, kapele ludowe ze wsi i małych miast, których członkowie pochodzą  
z obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia „Lidera Pojezierza” 

6. Czas prezentacji jednej grupy nie powinien przekroczyć 30 minut. 

7. Wszystkie zespoły nagrodzone zostaną upominkami i dyplomami. 

8. Organizatorzy i współorganizatorzy zapewniają transport na miejsce wydarzenia oraz 
jeden posiłek.  

9. Udział w imprezie jest bezpłatny.  

10. Transport uczestników na miejsce imprezy organizuje Stowarzyszenie „Lider 
Pojezierza”. Osobą odpowiedzialną za transport uczestników jest Justyna Mariańska,  
tel. 691 466 626. 

11. Rekrutację zespołów organizuje Dębnowski Ośrodek Kultury. Osobą odpowiedzialną 
za rekrutację zespołów do udziału w imprezie jest  
Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz, tel. 509 252 951 

12. Warunkiem uczestnictwa w imprezie promocyjnej jest przesłanie wypełnionej karty 
zgłoszeniowej w terminie do dnia 10 maja 2015 r.  

13. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć osobiście 
(decyduje data wpływu) pod adres: 
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Dębnowski Ośrodek Kultury 

ul. Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno, 

tel. 95 760 23 00, kom. 509 252 951, 

e-mail: biuro@dok.org.pl 

14. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału  
w imprezie. Zgłoszenie zespołu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych. 
16. Osoby biorące udział w projekcie wyrażają zgodę na udostępnianie swojego 

wizerunku na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz 
Dębnowskiego Ośrodka Kultury. 

17. Organizator oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach zostaną, zgodnie  
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133, 
poz. 883 z późn. zm.), wykorzystane dla celów związanych z realizacją imprezy. 

18. Wszelkie kwestie sporne nierozstrzygnięte w Regulaminie, rozstrzyga Organizator.  
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