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IV Spotkanie Folklorystyczne w Markowej       

prezentacja artystów rękodzieła oraz KGW  
Markowa, 29 sierpnia 2021 r.  

 

REGULAMIN 

 

§ 1. Organizator 

Organizatorem   wydarzenia   jest   Centrum   Kultury   Gminy   Markowa   przy   współpracy 

z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie 

§ 2. Cele 

1. Popularyzacja i promocja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich oraz artystów rękodzieła 

ludowego. 

2. Tworzenie warunków i działań zmierzających do podtrzymywania tradycji ludowych. 

3. Ochrona tradycji regionu oraz stworzenie możliwości do wymiany doświadczeń między 

uczestnikami. 

4. Upowszechnianie kultury i sztuki. 

5. Promocja i prezentacja tradycyjnego jadła i potraw regionalnych. 

 

§ 3. Zgłoszenia i warunki udziału 

1. Wydarzenie skierowane jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz artystów rękodzieła 

ludowego. 

2. Termin zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2021 r. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia (załącznik nr 1 

do Regulaminu) do Centrum Kultury Gminy Markowa, 37-120 Markowa 1491, osobiście lub 

za pomocą poczty. Dopuszcza się również przesyłanie zgłoszeń na za pomocą poczty email  

na  adres: kultura@ckgm.pl. 

4. Równocześnie z wysłaniem karty zgłoszenia winna być wpłacona akredytacja  

w wysokości 10 zł, od każdej przyjeżdżającej osoby na konto Centrum Kultury Gminy 

Markowa: Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Markowej nr konta: 56 9159 1036 

2004 4000 0055 0001 

5. Każdy wystawca zobowiązany jest do przyjazdu co najmniej godzinę przed wydarzeniem 

i zgłoszenie się w biurze organizacyjnym wydarzenia. Wystawcy, którzy z powodów 

losowych  nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu proszeni są o zgłoszenie tej informacji 

najszybciej  jak to jest możliwe. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów prezentowanych przez 

wystawców. 

7. Wystawcy sami organizują sobie stoisko - Organizator nie zapewnia namiotów na stoiska 

wystawiennicze. 

8. Każdy z wystawców otrzyma pamiątkowy dyplom. 8.Organizator zapewnia posiłek dla 

każdego z wystawców. 9.Uwaga - ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń. 
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§ 4 Termin i miejsce 

Prezentacja dorobku KGW oraz artystów rękodzieła w ramach IV Spotkania Folklorystycznego 

w Markowej odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2021 r. na placu przy budynku Centrum Kultury 

Gminy Markowa, 37-120 Markowa 1491 od godz. 14.00. 

 

 
§ 5.  Warunki odbywania się IV Spotkania  

 

1. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na 

wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 

2. CKGM zapewnia środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza 

informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

3. Pracownicy CKGM są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej. 
4. W przypadku wystąpienia u uczestnika IV Spotkania Folklorystycznego w Markowej 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem odizolowuje się go 

od pozostałej grupy. 

5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno- 

epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie 

ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu 

ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem 

indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

6. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 

przypadkiem. 

 
 

 § 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Wystawcy biorący udział w wydarzeniu akceptują treść niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez 

uczestników w czasie Konkursu. 

4. Organizator konkursu   zastrzega sobie prawo   do   opublikowania zdjęć i   filmów 

z wydarzenia w materiałach reklamowych, promocyjnych, internecie lub w inny sposób 

bez wypłacania honorarium. 

5. Za sprawy nieuregulowanie w niniejszym regulaminie organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

uczestników. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Łukasz Kielar – Z-ca dyr. CKGM,  

tel: 17 22 65 346, email: kultura@ckgm.pl 
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