
 

XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2022  
 (14-19 lipca 2022r.) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

(należy wypełnić pismem drukowanym) 

 

1. Pełna nazwa zespołu .......................................................................................................................... 

     /w języku polskim/    

     ............................................................................................................................................................ 

   /w języku oryginalnym/ 

 .......................................................................................................................................................,… 

 

    - data powstania zespołu ………………………………………………………………………...…. 

 

3. W których edycjach festiwali zespół uczestniczył............................................................................ 

 

4. Kraj zamieszkania    ........................................................................................................................ 

 

5. Adres zespołu               

     ........................................................................................................................................................... 

 

      .......................................................................................................................................................... 

 

      tel. ..................................................                    

      www. …………………………….    e-mail: ................................................ 

6. Kierownictwo Zespołu: 

     Imię, nazwisko i adres kierownika zespołu lub osoby upoważnionej do podejmowania zobowiązań   

     w imieniu  zespołu i z którą należy   prowadzić korespondencję: 

 

     ............................................................................................................................................................ 

 

    Tel...................................................                       e-mail.................................................................... 

 

    Choreograf………………….. ……………….   Kierownik Muzyczny……………………………. 

 

7. Liczba przyjeżdżających członków zespołu ogółem: ...............           

     w tym: 

     - kierownictwo zespołu………….. 

     - kobiety                        …………. 

     - mężczyzni                   …………..   

 

8. Osoby towarzyszące na zasadach odrębnej odpłatności. Ilość ogółem ................................................. 

    w tym: 

    - kobiety ........................... 

    - mężczyźni ...................... 



 

 

 
9. Liczba osób występujących na scenie ogółem: ...............           

     w tym: 

     - liczba tańczących    .....................................      ilość par tanecznych.................................. 

     - liczba śpiewających (jeśli nie są ujęci wśród tancerzy)....................................................................... 

     - liczba osób w zespole muzycznym    .......................................               

      - skład instrumentów …….……........................................................................................................   

10. Propozycje repertuarowe  

      a) na koncert przeglądowy  

 

    .........................................................   czas trwania................................................................... 

 

    .......................................................     czas trwania .................................................................. 

 

    ........................................................    czas trwania .................................................................. 

 

    ........................................................    czas trwania .................................................................. 

 

     ........................................................    czas trwania .................................................................. 

Razem  -   co najmniej 30 minut 

 

  b) na  koncert galowy (2 x 4 minuty)   

       1. taniec polski: 

 

        ..........................................................  czas trwania .......................................... 

 

       2. taniec (pieśń) innego narodu: 

 

       ..........................................................  czas trwania .......................................... 

   Właściwa pozycja zostanie wybrana przez organizatorów  z określonych  propozycji w punkcie a)   

    jak i w punkcie b), na podstawie  materiałów video. Informację o wyborze oraz o czasie trwania  

    wybranej pozycji zespół otrzyma do 15 czerwca 2022 r. 
 

c) Jeśli Zespół planuje udział w „Prezentacji narodowych” to w jakim tańcu………………………   

11. Planowany termin pobytu w Polsce: 

    - przyjazd:  

          (data):  ...............................(miejsce przekroczenia granicy)........................................................ 

    - wyjazd: 

          (data)..................................(miejsce przekroczenia granicy)......................................................... 

12. Czy zespół będzie dysponował własnym transportem: 

     tak      nie 

13. Czy zespół oczekuje od organizatorów podstawienia autokaru na lotniska:     

 

    Warszawa  Rzeszów  Kraków 



        

          tak                             nie 

 

14. Czy zespół zamierza zlecić organizatorom zrealizowanie wycieczki  po Polsce na zasadach pełnej 

odpłatności: 

   tak        nie 

 Jeżeli tak to proszę podać:     

termin  ..........................................  liczbę osób .............................................. 

proponowaną trasę........................................................................................... 

 

15. Zespół ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawa autorskie do wykonywanych na Festiwalu 

utworów (układy choreograficzne,  muzyka i teksty). 

 

16. Zespół nieodpłatnie udziela organizatorom Festiwalu prawa do rejestracji  radiowej, telewizyjnej, 

video i fotograficznej oraz do rozpowszechniania we wszelkich dostępnych mediach utworów 

wykonywanych w czasie koncertów festiwalowych i po Festiwalu. 

 

17. Zespół przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać założenia programowo-

organizacyjne Festiwalu oraz obowiązujące w Polsce zalecenia sanitarne. 

 
18.  Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od kosztów leczenia w Polsce. 

 
19.  Dodatkowe życzenia oraz uwagi i propozycje zespołu pod adresem organizatorów Festiwalu: 

 

- wymogi żywieniowe np. diety       ………………….………………………………… 

 

- uwagi organizacyjne   .................................................................................................... 

 

- inne ................................................................................................................................ 

 
20.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.  

Niniejszą kartę zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie              

do 15 marca 2022 roku.  na adres: 

 

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

35-064 Rzeszów,  Rynek 19   skr. poczt. 699 

tel./  (+48 17)  862-14-51;    tel.(+48 17) 862 01 74    

e-mail:     wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl 

mgrudzien@wspolnota-polska.rzeszow.pl 

   www.wspolnota-polska.rzeszow.pl 

 

 

Czytelny podpis osoby reprezentującej zespół: 

Data …………………… 

................................................................... 


