Regulament
Festivalul International de Folclor
“FRIEDRICH SCHWARTZ”
Editia a IV-a
15-17 septembrie 2017

RESPONSABILITATEA ORGANIZATORILOR
1. Organizatorii Festivalului vor primi grupurile în municipiul Suceava in ziua festivalului, sau
cu o zi înainte de începerea festivalului, depinde de distanta de la care se deplaseaza participantii.
2. Organizatorii Festivalului vor asigura cazare si masă pe perioada festivalului pentru toate
grupurile participante, care vin de la o distant mai mare de 200 km. Nu se asigură diurnă.
3. Grupurile participante în Festival vor respecta intocmai programul Festivalului. Va exista
program de vizitare a locurilor turistice din municipiul Suceava. Parada Portului Popular este
obligatorie.
4. Locul desfasurarii si tehnica necesara va fi asigurata de organizatori.
RESPONSABILITATEA PARTICIPANŢILOR:
1. Numărul total de membri ai fiecărui grup nu va fi mai mare de 25 de persoane (30 persoane
in cazuri speciale). Nu exista nici o limita de varsta.
2. Fiecare grup va suporta costul transportului până la Suceava şi retur, deasemenea,
asigurarea şi transportul echipamentului necesar reprezentatiei.

3. Materiale publicitare, informaţii despre activitatea grupului, fotografii precum şi orice alte
materiale în vederea publicării acestora vor fi trimise înainte cu minim o saptamana de începerea
festivalului.

4. Grupurile participante vor aduce câte un steag naţional în mărime internaţională şi o
pancarda cu denumirea grupului.
5. Fiecare participant va avea acompaniamentul necesar: Grup instrumental, sau negative in
format digital. La grupurile de dansatori se depuncteaza daca strigaturile sunt pe inregistrare.Nu
ne asiguram nici o responsabilitate pentru cd-uri deteriorate, sau stick-uri virusate, etc.
6. La categoria Solisti Vocali pentru tinerii sub 10 ani doina nu este obligatorie.
7. Grupurile participante vor prezenta programe artistice de: 5 min, 15 min, 30 min, in functie
de numarul de participanti.
SECTIUNI:
1. Ansambluri folclorice
2. Formatii de dansuri populare
3. Grupuri Vocale/Instrumentale
4. Solisti vocali/Instrumentisti
CATEGORII DE VARSTA:
1. 6-10 ani
2. 11-14 ani
3. 15-18 ani
4. Peste 19 ani

Pentru alte detalii: 0751473218 / 0740940050

Conducerea,

