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REGULAMIN 

33. MIĘDZYNARODOWEGO STUDENCKIEGO FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO 

 

  
 

 

1. Organizatorem Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznegozwanego dalej Festiwalemjest 
Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

2. Festiwal odbywa się pod patronatem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki 
Ludowej – CIOFF ® 

3. Festiwal odbędzie się w Cieszynie oraz okolicznych miejscowościach w okresie od 22 do 30 sierpnia 2020 roku 
(przyjazd Zespołów powinien nastąpić zgodnie z informacją przekazaną przez Organizatora). 

4. W Festiwalu uczestniczyć mogą studenckie i młodzieżowe  zespoły folklorystyczne (wiek uczestników powyżej 
18 lat). 

5. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 30 osób, włącznie z kapelą i kierownictwem (kierowcy autokarów własnych – 
max. 2 osoby – liczeni są poza limitem). 

6. Organizator zapewnia każdemu Zespołowi czas wolny. Przewidziany jest jeden dzień wolny na cały pobyt. 
Rekomendowane są wycieczki o charakterze kulturalnym w regionie, w którym odbywa się Festiwal. Koszt 
wycieczek w całości jest pokrywany przez Zespół. Organizator zapewnia suchy prowiant i nie pokrywa kosztów 
dodatkowego wyżywienia w czasie trwania wycieczki. 

7. Organizator Festiwalu zapewnia 3 posiłki w ciągu każdego dnia Festiwalu. 

8. Przedstawicielem Festiwalu będzie wyznaczony przez Organizatora Opiekun Zespołu(pilot), towarzyszący 
Zespołowi podczas całego pobytu. Opiekun będzie dbał o przestrzeganie przez Zespół programu festiwalu. 
Opiekun będzie odpowiedzialny za komunikację pomiędzy Zespołem a Organizatorem Festiwalu. 

9. Organizator zapewnia, że opiekun zespołu będzie porozumiewał się biegle w języku angielskim. Organizator 
dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Zespołowi opiekuna, który będzie się posługiwał językiem Zespołu, lecz 
nie jest w stanie tego zagwarantować. 

10. Organizator zapewnia transport autokarowy podczas Festiwalu dla Zespołów korzystających z transportu 
lotniczego  z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie Balicach lub 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.  

11. Zespoły uczestniczące w Festiwalu ponoszą koszty transportu do miejsca festiwalu (Cieszyn, Polska) we 
własnym zakresie. Zespoły korzystające podczas Festiwalu z własnego środka transportu (autokar) otrzymają 
bon paliwowy na 30 litrów paliwa za każde przejechane 100 km. Bon nie jest wymienny na 
gotówkę.Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności i kosztów związanych z uszkodzeniami i naprawą 
autokarów. 
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12. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, noclegi oraz wyżywienie na czas trwania Festiwalu. 

13. Za udział w Festiwalu Zespoły i soliści nie otrzymują honorariów. 

14. Członkowie Zespołu mają świadomość, że udział w Festiwalu będzie wiązał się z rozpowszechnianiem 
wizerunku Zespołu utrwalonego na zdjęciach i nagraniach przez Organizatora - Uniwersytet Śląski w 
Katowicach w celach informacyjnych i promocyjnych. Wizerunek nie będzie użyty w sposób mogący naruszyć 
dobra osobiste. Wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatne i udzielone bez ograniczeń terytorialnych. 

15. Członkowie Zespołu oświadczają że ich twórczość jest znana w lokalnych społecznościach i środowisku 
artystycznym 

16. Szczegółowy program pobytu grupy zostanie podany najpóźniej w dniu przyjazdu Grupy na Festiwal.  

17. Sceny Festiwalowe będą zlokalizowane plenerowo w amfiteatrach, parkach, centrach kultury. Organizator 
dołoży wszelkich starań, aby sceny były zadaszone. Koncerty będą odbywać się również w Teatrach. 

18. Każdy uczestnik otrzyma identyfikator, który powinien być umieszczony w widocznym miejscu, przez cały czas 
trwania Festiwalu. KażdyZespół otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Festiwalu 

19. Każdy Zespół uczestniczący w Festiwalu powinien być przygotowany na wymianę pamiątek z partnerami i 
organizatorami Festiwalu. 

20. Wszystkie Zespoły będą zakwaterowane w akademikach Uniwersytetu Śląskiego znajdujących się w Cieszynie 
przy ul. Bielskiej 62. Pokoje w akademikach są dwuosobowe.  

 

ZOBOWIĄZANIA ZESPOŁÓW FESTIWALOWYCH 

1.Transport Międzynarodowy 

Koszty za transport międzynarodowy ponoszą Zespoły uczestniczące w Festiwalu. Odpowiedzialność za bagaż 
uczestników spoczywa na Zespołach. 

2. Wjazd na teren Rzeczpospolitej Polskiej 

Zespół jest obowiązany podjąć wszystkie działania umożliwiające jej wjazd na terytorium Polski (paszporty, wizy, inne 
konieczne upoważnienia, ubezpieczenie). 

3. Lotnisko 

Lotniskiem docelowym dla grup korzystających z transportu lotniczego jest  Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana 
Pawła II w Krakowie Balicach lub Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. 
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4. Zdrowie i ubezpieczenie 

Zespół oświadcza, że wszyscy jego członkowie uczestniczący w Festiwalu są zdrowi i nie mają przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w wydarzeniu. Zespół oświadcza, że wszyscy jego członkowie posiadają ubezpieczenie 
zdrowotne umożliwiające leczenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy Zespół uczestniczący w Festiwalu jest 
obowiązany dostarczyć potwierdzenie posiadania takiego ubezpieczenia przed przyjazdem grupy na Festiwal. 

5. Wymagania artystyczne 

Każdy Zespół uczestniczący w Festiwalu oświadcza, że zaprezentuje program obejmujący tradycyjne tańce, muzykę, 
instrumenty oraz pieśni typowe dla kraju pochodzenia. 

Ze względu na zróżnicowany program Festiwalu, każdyZespółpowinien przygotować określony czas prezentacji: 

 Program promenadowy: krótkie formy taneczne 2-3 minuty, 

 Program krótki: od 7-15 minut, 

 Program długi: od 20 – 60 minut, 

 Program muzyczny: 3-4 minutowe utwory muzyczne, z udziałem muzyków i/lub chóru, 

 Program warsztatowy: 20-30 minutowe warsztaty taneczne, obrzędowe dostosowane do dzieci I młodzieży. 

Prezentacji Zespołu musi towarzyszyć muzyka na żywo (orkiestra, kapela). Używanie podkładu muzycznego jest 
niedopuszczalne. 

Jednym z koncertów Festiwalowych jest koncert “MUZYKA ŚWIATA”. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia 
udziału w tym koncercie Zespołowi nie posiadającemu muzyki na żywo. 

Zespół oświadcza, żebędzie postępować zgodnie z przedstawionym programem Festiwalu i będzie przestrzegać 
ustalonego harmonogramu godzinowego. 

Każdy z Zespołów powinien przywieść flagę reprezentowanego kraju, najlepiej o wymiarach …. 

6. Odpowiedzialność  

Kierownik Zespołu jest odpowiedzialny: 

 za sprzęt i urządzenia pozostające w dyspozycji Zespołu.  

 za wszystkie zniszczenia i szkody wyrządzone przez członków Zespołu oraz ich zdrowie,  

 za instrumenty, kostiumy oraz przedmioty osobiste należące do Zespołu. 

Koszty zniszczeń będą natychmiastowo zrekompensowane przez członków Zespołu. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za kradzieże podczas podróży i pobytu na Festiwalu.  
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7. Postanowienia dodatkowe. 

Wszystkie sprawy związane z wymaganiami żywieniowymi lub inne wymagania nieokreślone w regulaminie powinny zostać 
zgłoszone przez Kierownika grupy w formularzu rejestracyjnym. 

 

Dane kontaktowe: 

 

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny 
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,  
msff@us.edu.pl,  32 359 23 25 
www.msff.us.edu.pl 
Dyrektor Festiwalu  
Krzysztof Pająk 
kom.: 725 990 004 
e-mail: krzysztof.pajak@us.edu.pl 

 


