PRAVILNIK O SUDJELOVANJU NA
FESTIVALU DJEČJEG FOLKLORA HRVATSKE
Članak 1.
Na inicijativu mnogih folklornih djelatnika iz cijele Hrvatske, a prema ispunjenim Anketnim listićima
potpore prikupljenim do 30.06.2003. godine, Upravni odbor KUD-a „IVANČICE“ Kutina, organizira
FESTIVAL DJEČJEG FOLKLORA HRVATSKE U KUTINI. U sklopu Festivala održavati će se i
Međunarodni festival dječjeg folklora.
Članak 2.
Festival dječjeg folklora održavati će se u mjesecu listopadu u sklopu obilježavanja Svjetskog dječjeg
tjedna. Festival će se održavati svake naredne godine u istom terminu. Manifestacija traje tri dana.
Članak 3.
Festival organizira Organizacijski odbor, koji se sastoji od 9. Članova: 7 članova iz KUD-a „Ivančice Kutina,
1 član iz Društva naša djeca Grada Kutine i 1 član iz Muzeja Moslavine Kutina. Nosilac cijele
manifestacije je KUD „IVANČICE“ Kutina
Članak 4.
Festival prati Stručni sud u sastavu: Naila Ceribašić, Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb; Vesna
Zorić, Etnografski muzej Zagreb; Slavica Moslavac, Muzej Moslavine Kutina.
Članak 5.
Pravo sudjelovanja na Festivala dječjeg folklora Hrvatske u Kutini imaju sva dječja društva - grupe, koja
djeluju na području Republike Hrvatske, a koja ispunjavaju postavljene uvjete, koje određuje Stručni sud,
koji ocjenjuje regionalne ili županijske smotre diljem Hrvatske. Stručni sud upućuje odabranu grupu na
Festval i odgovara za njenu spremnost za nastup na festvalu. Festival je takmičarskog karaktera, a grupe
se takmiče u dvije kategorije: 1. Dječje igre i njihova scenska obrada (djeca od 3-10 godina); 2. Plesna
izvedba dječjeg folklora (djeca od 10-14 godina). Pravo sudjelovanja na Festivalu ostvaruje grupa domaćin,
bez odluke Stručnog suda, ali uz uvijet da se pridržava propisanih uvjeta kao i za sve ostale učesnike i sva ostala
pravila vrijede i za njih.
Članak 6.
Pravo na sudjelovanju na Festivalu dječjeg folklora Hrvatske imaju dječje grupe iz inozemstva, koje
predloži Međunarodna organizacija C.I.O.F.F.
Hrvatska sekcija. Festival je članica međunarodne
organizacije C.I.O.F.F. i objavljuje se u katalogu međunarodnih festivala.
Članak 7.
Svaka grupa mora ispuniti priloženu dokumantaciju koju će dobiti od Organizatora. Sve grupe koje
dobiju pravo sudjelovanja na Festivalu, mogu prijaviti 35 aktivnih sudionika i 5 odraslih osoba u pratnji
brojeno sa vozačem ili više prema dogovoru sa organizatorom.
Članak 8.
Centralno događanje oko festivala održava se u Kutini, a paralelno će se održavati i drugi nastupi grupa
u okolici Kutine (Popovača, Ivanić Grad, Novska i Sisak).
Članak 9.
Grupe koje sudjeliju na Festivalu bit će smještene u ugostiteljskim objektima u Kutini ili okolici 3-5
dana (društva iz inozemstva), u domovima KUD-ova sa područja na kojemu djeluje Savez KUD-ova
Grada Kutine i regije Moslavina (društva iz Hrvatske koja su dalje od 250 km od Kutine).

Članak 10.
Festival će pratiti Stručni sud. Festival otvara predstavnik Grada Kutina, ako nije prisutan tada
Predstavnik Ministarstva kulture, Predsjednik Organizacijskog odbora ili Predsjednik Stručnog suda.
Članak 11.
Festival zatvara završnom riječi Predsjednik Stručnog suda i Predsjednik Organizacijskog odbora.
Predsjednik Stručnog suda proglašava tri najbolje grupe u navedenim kategorijama, a medalje uručuje
Organizator. Medalje se sastoje od dvije brončane, dvije srebrene i dvije zlatne. Stručni sud će svoje
obrazloženje dati na pripremljenom Okruglom stolu za sve voditelje i predstavnike grupa.Na kraju
festivala specijalnu nagradu dobiva najmlađi učesnik.
Članak 12.
Festival se financira iz sredstava Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Grada
Kutine, Županije Sisačko-moslavačke, te od drugih donatora.
Članak 13.
Svaka Grupa koja dolazi na Festival snosi troškove dolaska (prijevoza). Organizator je obavezan
osigurati tople obroke za sudionike i zajedničko druženje nakon Festivala.
Članak 14.
Svaka Grupa koja dolazi iz Hrvatske ima obavezu ugostiti KUD kod kojega je bila u gostima za
vrijeme trajanja Festivala u roku od jedne godine nakon sudjelovanja.
Članak 15.
Sa svakom Grupom koja učestvuje na Festivalu potpisati će se Ugovor o sudjelovanju i biti će mu
uručen ovaj Pravilnik. Svojim potpisom na Ugovoru sudionik prihvaća sve uvjete koji su postavljeni od
strane Organizatora.
Članak 16.
Za provođenje ovog Pravilnika brinut će se Organizacijski odbor i Stručni sud, koji će ako dođe do
nepravilnosti odgovarati i moralno i materijalno. Također za neispunjavanje predočenih Minimalnih uvjeta
od strane Grupe Stručni sud i Organizator mogu izreći kaznu diskvalifikacije.
Članak 17.
Pokrovitelj Festivala je Predsjednik/ca Republike Hrvatske
U Kutini, 24.05.2019. godine
Za Organizacijski odbor:
Katica Tomac

