
Regulamin VI Przeglądu Zespołów Ludowych 

 
I ORGANIZATOR: 

  

Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice  

 

II CELE PRZEGLĄDU: 

  

 prezentacja i pielęgnacja kultury regionalnej nawiązującej do kultury ludowej 

 wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami  

 upowszechnienie, promocja i popularyzacja kultury regionalnej  

 wskazywanie na pozytywne idee  

 inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej 

  

III TERMIN I MIEJSCE: 

  

Poniedziałek, 1 maja 2017 r. godz. 14:00 Krośnice, ul. Parkowa 30 - teren Krośnickiej Kolejki 

Wąskotorowej 

 

IV UCZESTNICY PRZEGLĄDU:  
 

Do udziału w Przeglądzie zostaną zaproszone dorosłe zespoły ludowe z różnych regionów Polski. 

Zespoły mogą wykonywać własne kompozycje opracowane artystycznie, mające cechy polskiej 

muzyki ludowej. Czas prezentacji – zespoły wykonują utwory o łącznym czasie nie 

przekraczającym 15 min. W Przeglądzie może wziąć udział maksymalnie 15 zespołów. O 

zakwalifikowaniu się do Przeglądu decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

V WARUNKI UCZESTNICTWA: 

  

Uczestnicy przesyłają formularz zgłoszeniowy zawierający: nazwę zespołu, adres, kontakt 

telefoniczny i mailowy do opiekuna zespołu, wymagania techniczne dotyczące nagłośnienia 

zespołu, krótki opis zespołu oraz ilość osób w zespole, do dnia 21 kwietnia 2017r.  

- pocztą na adres organizatora: Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach ul. 

Sanatoryjna 19 56-320 Krośnice  

-lub pocztą elektroniczną na adres: mimilowska@cets.krosnice.pl  

-lub faksem na numer: 71 38 46 044 

  

VI KRYTERIA OCENY:  
 

Komisja artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę następujące kryteria:  

 właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, ubioru, inscenizacji zwyczajów oraz 

towarzyszących rekwizytów zgodnych z tradycją własnego regionu. 

 prezentację instrumentów muzycznych oraz ocena ich składu, brzmienia i sposobu 

wykonania. - interpretację utworów z uwzględnieniem stylu regionalnego  

 ogólny wyraz i walory artystyczne występu.  

 

VII NAGRODY:  
 

Po wnikliwej ocenie występów komisja artystyczna przyzna wyróżniającym się zespołom dyplomy 

i nagrody pieniężne. I miejsce - 700 zł II miejsce - 500 zł III miejsce - 300 zł Wszystkie 

uczestniczące w imprezie zespoły otrzymują pamiątkowy dyplom.  



VIII SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

  

1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z 

podpisem kierownika zespołu na załączanej karcie na adres Organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2017r. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej.  

3. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników Przeglądu.  

4. Po przesłaniu zgłoszenia zespoły otrzymają potwierdzenie udziału w Przeglądzie oraz 

szczegółowy program telefonicznie, faxem lub na adres e-mail.  

5. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystania materiału, bez honorariów 

dla wykonawców.  

6. Nadesłanie wypełnionego i podpisanego przez kierownika zespołu formularza 

zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.  

7. Uczestnictwo w Przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników 

podczas Przeglądu.  

9. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW na własny koszt. 

  

IX UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie - w formularzu zgłoszeniowym proszę 

podać wymagania techniczne dotyczące nagłośnienia zespołu,  

2. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 

Krośnicach pod nr tel. 71 38 46 180. Koszt noclegów pokrywają uczestnicy.  

3. Decyzja komisji artystycznej jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.  

4. Sprawy nie ujęte w Regulaminie, rozstrzyga Organizator.  


