
Regulamin udziału w
 I Łaskim Festiwalu Artystów Ulicznych 

„Miastem Rusz”

1. I Łaski Festiwal Artystów Ulicznych jest wydarzeniem realizowanym 

w ramach XXIV Jarmarku Łaskiego w Łasku.

2. Organizatorem Jarmarku Łaskiego jest Łaski Dom Kultury.

3. Termin imprezy 06 czerwca 2020 r.

4. Miejsce imprezy – Łask, plac 11 Listopada, ul. Żeromskiego i teren rekreacyjny przy ulicy

Zielonej.

5. Celem Festiwalu jest ożywienie przestrzeni miejskiej podczas XXIV Jarmarku Łaskiego.

6. W  Festiwalu  mogą  wziąć  udział  zespoły  muzyczne  i  artyści  indywidualni  (akrobaci,

żonglerzy, tancerze, szczudlarze, muzycy itp.), którzy wyślą formularz zgłoszenia udziału

do 30.04.2020 r., mailowo (podpisany) na adres: s.zbijewska@laskidomkultury.com.pl,

(w tytule prosimy o wpisanie:  „Festiwal Artystów Ulicznych „Miastem Rusz””), osobiście

lub pocztą na adres Łaski Dom Kultury: 98-100 Łask, ul. Narutowicza 11 

wraz z wymagającymi załącznikami oraz zostaną ostatecznie zakwalifikowani.

7. Organizator dokona oceny zgłoszeń do 08.05.2020 r. i opublikuje listę zakwalifikowanych

na stronie www.jarmarklaski.pl.

8. O przyjęciu decyduje Komisja powołana przez Organizatora, która będzie brać pod uwagę

podane w Formularzu Zgłoszenia Udziału informacje o dorobku artystycznym kandydata

oraz założony budżet. 

9. W przypadku przekroczenia środków finansowych przeznaczonych przez Organizatora na

honoraria, Organizator podejmie negocjacje.

10.  Organizator zapewnia wyżywienie.

11. Zakwalifikowani zobowiązani są do wystąpienia w dniu 06.07.2020 r. (sobota)

 w godzinach 11:00 – 19:00 (4 wejścia po 30 minut).

12. Artyści Uliczni podczas występu mogą zbierać pieniądze „do kapelusza”.

13.  O miejscu wystąpienia artysty decyduje Organizator.

14. Osoba do kontaktu:

Sylwia Zbijewska 

s.zbijewska@laskidomkultury.com.pl

mailto:s.zbijewska@laskidomkultury.com.pl


I Łaski Festiwal Artystów Ulicznych w Łasku 
„Miastem Rusz”

Karta zgłoszenia Udziału
06 czerwca 2020, Łask

  
Imię i nazwisko wykonawcy

Dorobek artystyczny/krótka 
informacja o wykonawcy

 

Honorarium brutto w PLN z 
kosztami przejazdu

Sposób rozliczenia 
(umowa/faktura)

Osoba do kontaktu

Adres e-mail, numer telefonu, 
adres

Informacje na temat liczby 
osób

Informacje na temat 
wyżywienia

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I Łaskiego Festiwalu Artystów Ulicznych „Miastem Rusz”.

Uwaga: Do Formularza Zgłoszenia Udziału należy załączyć pliki z nagraniami.

Podpis 



Wstęp

I Łaski Festiwal Artystów Ulicznych „Miastem Rusz”

 W ramach XXIV Jarmarku Łaskiego odbędzie się 06 czerwca I Łaski Festiwal Artystów 
Ulicznych „Miastem Rusz”. 
Spacery po ulicy Żeromskiego i Placu 11 Listopada umilą artyści z różnych miast Polski.
Festiwal to jedyna okazja, by podziwiać legendarne pokazy największych gwiazd sztuki 
ulicznej. Będą muzycy, kuglarze, szczudlarze, iluzjoniści, tancerze etc. 
Dzięki otwartej formule dostosowanej do odbiorców w każdym wieku, gwarantujemy 
niezwykłą przygodę i niezapomniane wrażenia.


