
 

 

 

 

Regulamin przeglądu-konkursu regionalnego 

 organizowanego w ramach realizacji zadania publicznego  

 Priorytet: 

1.Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

z obszaru wsparcia „ 8. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej” 

 

         Tytuł zadania 

„U staregło Scepana łod wiecłora do rana” 

 

1. Założenia programowe przeglądu-konkursu 

 

Przegląd – konkurs organizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

„Zagroda” w Buczkowicach jest pierwszą tego rodzaju imprezą folklorystyczną 

organizowaną na terenie powiatu bielskiego. 

Organizator przeglądu-konkursu przyjmuje zasadę, że  impreza nie będzie nosić 

charakteru rywalizacji pomiędzy wykonawcami, ale ma służyć jak najszerszemu 

wyeksponowaniu indywidualnych przymiotów wykonawców.  

 U podstaw takiego postanowienia leży świadomość wielkiego 

zróżnicowania potencjału twórczego uczestników przeglądu-konkursu, 

wykonawców prezentacji w poszczególnych kategoriach, wynikająca z 

przynależności do różnych regionów kulturowych, a także cech indywidualnych 

uczestników przeglądu. 

 Organizator przeglądu-konkursu przyjmując takie jego założenie uznaje, 

że sprzyjać on ma zachowaniu indywidualnego, własnego stylu twórczości i 

prezentacji artystycznej uczestników, które są podstawą różnorodności, a więc 

również bogactwa  kultury ludowej.  

  

Celem zadania jest: 

stworzenie podstaw dla cyklicznej, docelowo, corocznej imprezy kulturalnej, 

która dawałaby możliwości zaprezentowania dorobku twórców ludowych 

działających na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego. Taki zasięg 

przestrzenny imprezy, w przypadku jej powodzenia pozwoliłby na jego 

poszerzenie w następnych latach o powiat cieszyński. Celem imprezy jest 

również sprzyjanie różnorodności w kulturze ludowej, która jest fundamentem 

zachowania odrębności regionów kulturowych. 

 

W przeglądzie – konkursie zakłada się prezentację dorobku małych 

amatorskich grup folklorystycznych oraz twórców i odtwórców amatorów 

indywidualnych występujących w następujących dziedzinach: 

 a/gawędziarstwo w gwarze  

 b/poezja pisana w gwarze 

 c/gra na unikatowych instrumentach muzycznych (pasterskich i innych 

związanych z regionem) 



 d/ muzykowanie w niewielkich zespołach – kapelach (2-5 osób) 

 e/ śpiew solowy oraz w wykonaniu grup dwu do pięcioosobowych 

Przegląd ma również wzbudzić zainteresowania strojem ludowym tak 

odświętnym, jak codziennym. Dlatego uczestnicy przeglądu powinni 

prezentować się w strojach regionalnych. 

 

Tematy prezentacji słownych (w tym śpiewanych ) winne nawiązywać do 

życia codziennego, pracy oraz czasu odpoczynku, którego częścią były 

spotkania sąsiedzkie charakteryzujące się niepowtarzalnym klimatem. Ze 

względu na czas, w którym przegląd się odbędzie, organizator dopuszcza 

włączenie do prezentacji tematów związanych z okresem przedświątecznym – 

bożonarodzeniowym. Prezentowanie pieśni obrzędowych (np.weselnych) nie 

znajduje się w programie tego przeglądu. Wynika to ze specyfiki, którą te pieśni 

się charakteryzują.  

Uwaga dotycząca obrzędów weselnych nie odnosi się do tematów gawęd. 

 

 W przeglądzie nie biorą udziału dziecięce zespoły folklorystyczne. Podstawą 

dla tego postanowienia są względy logistyczne.  

Powyższe ograniczenie nie dotyczy dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat, 

pragnących wziąć udział w przeglądzie-konkursie w kategoriach 

indywidualnych, np. instrumentalistów, gawędziarzy, śpiewaków. 

 

2. Organizacja przeglądu-konkursu. 

 

 Przegląd oraz impreza podsumowująca realizację projektu odbędzie 

się w dniach 7-8 grudnia 2013 r. w Buczkowicach, w sali widowiskowej 

„Sokolnia” przy ul. Wyzwolenia 1300. 

 

Warunki uczestnictwa w przeglądzie-konkursie 

 

Udział w przeglądzie-konkursie jest bezpłatny co oznacza, że jego uczestnicy 

nie wnoszą opłat akredytacyjnych.  

Warunkiem podstawowym uczestniczenia w imprezie jest przesłane 

organizatorowi przeglądu pocztą tradycyjną „karty uczestnictwa” w terminie do 

30.września 2013 r. włącznie. O dochowaniu terminu decyduje data stempla 

pocztowego. Zgłoszenie to jest równoznaczne z deklaracją wzięcia udziału  

w przeglądzie. Wzór „karty zgłoszenia” dołącza się do niniejszego regulaminu. 

 Karty zgłoszenia mogą składać właściwe instytucje kultury (gminne i 

miejskie ośrodki kultury i równorzędne), szkoły, organizacje pozarządowe 

występujące  w imieniu i z upoważnienia osób lub grup zgłaszanych, jak 

również osoby indywidualne. 

 Karty te mogą zawierać taką ilość pozycji, w jakiej zgłaszający się do 

konkursu zamierzają się prezentować w poszczególnych kategoriach. Dane  

z karty zgłoszenia stanowią podstawę ustalenia ilości uczestników (grup 

uczestników) według kategorii konkursowych, z uwzględnieniem wykonawców 

z grupy dziecięco-młodzieżowej.  



Organizator przeglądu-konkursu nie zapewnia pokrycia kosztów przejazdów 

związanych z uczestnictwem w imprezie. 

 

. 

Przegląd – konkurs jest imprezą dwudniową.  

 

a/ W pierwszym dniu odbywa się przegląd, którego celem jest poznanie 

repertuaru artystów ludowych uczestniczących w przeglądzie, ocena   

merytorycznych wartości prezentacji z uwzględnieniem indywidualnych cech 

wykonawców w poszczególnych kategoriach przeglądu oraz z uwzględnieniem 

specyfiki środowisk (regionów),  z których artyści się wywodzą.  

b/ w kolejnym dniu odbywa się impreza podsumowująca przegląd-konkurs, 

w której biorą udział ci uczestnicy przeglądu, których program i jego 

prezentacja uzyskała najwyższe oceny ze strony komisji konkursowej. 

W imprezie tej, po stronie wykonawców, mogą także uczestniczyć osoby lub 

grupy  wymienione w dalszej części regulaminu.  

 

 Komisja konkursowa (jury) 

 

Przegląd występujących wykonawców podlega ocenie komisji konkursowej, 

powołanej przez organizatora. Zadaniem komisji jest dokonanie kompleksowej 

oceny wykonawców występujących w konkursie.  

Obiektywizm i rzetelność oceny zapewniona zostanie doborem komisji, w skład 

której wejdą znawcy poszczególnych dziedzin folkloru objętych programem 

konkursu.  

 Ocena dotyczyć więc będzie: ubioru (odświętnego lub codziennego), 

poprawności języka gwarowego, zawartości merytorycznej (tematu) gawęd  

i pieśni, sposobu ich przekazania, naturalności, jakości, oryginalności  

i indywidualnych cech instrumentów, umiejętności muzycznych 

instrumentalistów i śpiewaków. W odniesieniu do gawęd i utworów poetyckich  

przedmiotem oceny będzie także to, czy prezentowane one są po raz pierwszy, 

czy też były wcześniej publicznie przedstawiane. 

Przedmiotem oceny będzie również dochowanie dyscypliny czasu trwania 

prezentacji, który, niezależnie od kategorii, wynosić ma nie więcej aniżeli  

5 minut.  
 

 - Wyróżnienia i nagrody 

 

Każdy indywidualny uczestnik lub grupa wykonawców uczestnicząca  

w przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa w nim. 

Wykonawcy-uczestnicy przeglądu zostaną uhonorowani nagrodami  

i wyróżnieniami. Katalog nagród i wyróżnień oraz ich adresatów będzie 

wynikać z decyzji komisji konkursowej. Decyzje te są niezawisłe  

i ostateczne.  

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w czasie trwania imprezy 

podsumowującej, w której nagrodzeni i wyróżnieni biorą udział. 



Uczestnicy imprezy podsumowującej, mającej postać spotkania sąsiedzkiego  

„U staregło Scepana…” prezentować się będą w kolejności wynikającej ze 

scenariusza imprezy, którego myślą przewodnią jest oddanie klimatu i nastroju 

spotkań sąsiedzkich, charakterystycznych dla naszego regionu. W czasie tych 

spotkań był czas na łuskanie fasoli czy grochu darcie pierza, ale także na snucie 

gawęd i wspomnień, śpiew, słuchanie kapeli lub pojedynczych 

instrumentalistów, a czasem i popisy taneczne. 

W sytuacji, gdy w przeglądzie uczestniczyć będą pojedynczy artyści (np. 

instrumentaliści na unikalnych instrumentach lub śpiewacy) organizator 

konkursu może zaprosić tych wykonawców do udziału w imprezie 

podsumowującej niezależnie od uzyskanej przez nich oceny w konkursie. 

 Organizator konkursu może też wzbogacić imprezę podsumowującą 

konkurs o występy wykonawców zaproszonych, którzy, ze względów 

regulaminowych nie uczestniczyli w przeglądzie-konkursie, jeśli ich repertuar 

może się przyczynić do wzbogacenia efektów społecznych projektu. 

 Wyniki konkursu organizator imprezy zobowiązuje się upublicznić za 

pośrednictwem dostępnych środków masowej komunikacji. 

Dla celów edukacyjnych i popularyzatorskich występy biorących udział tak  

w przeglądzie, jak w imprezie podsumowującej zostaną utrwalone na nośnikach 

elektronicznych. 

Warunkiem koniecznym dla wypełniania tych postanowień regulaminu jest 

- wyrażenie przez uczestników przeglądu-konkursu zgody na opublikowanie 

oraz przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie i stopniu zgodnym  

z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiednio do 

charakteru imprezy. Powyższe dotyczy również zgody na publikację 

wizerunków uczestników przeglądu-konkursu i fotografii z przebiegu imprezy. 

 

- wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu przeglądu i imprezy 

podsumowującej wszystkimi dostępnymi organizatorowi projektu środkami 

technicznymi. 

 

Zgód, o których mówi regulamin uczestnicy przeglądu-konkursu udzielają 

składając kartę zgłoszenia do uczestnictwa w imprezie i stosując się do 

wskazówek zamieszczonych w informacji zamieszczonej na blankiecie karty. 

 

Organizator zadania, o którym mówi regulamin, ma wyłączne uprawnienie do 

rozstrzygania wątpliwości i interpretowania postanowień regulaminu. Tam gdzie 

jest to niezbędne, organizator przeglądu-konkursu zasięga opinii komisji 

konkursowej. Opinia ta nie wiąże organizatora przeglądu-konkursu. 

 

Organizator przeglądu-konkursu oraz imprezy podsumowującej zapewnia 

publiczności możliwość nieodpłatnego oglądania i wysłuchiwania przebiegu 

przeglądu, a także jej  bezpośredniego uczestnictwa w imprezie 

podsumowującej  

 

Karty zgłoszenia do uczestnictwa w przeglądzie należy przesłać wyłącznie 

drogą pocztową następującym adresatom: 



 

- Józef S t e c, ul. Słoneczna 790, 43-374 Buczkowice z dopiskiem „przegląd” 

- Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 

43-374 Buczkowice z dopiskiem „przegląd”  

 

Informacje na temat zadania wskazanego w nin. regulaminie, jego tekst 

regulaminu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej 

Towarzystwa  

www.towarzystwo-zagroda.pl 
 

        Prezes Towarzystwa 

             „ZAGRODA     

            

                                           Józef Stec 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie pn.”U staregło Scepana łod wiecłora do rana” realizowane przez Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach z udziałem partnera Gminnego 

Ośrodka Kultury w Buczkowicach jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 

                                                               

http://www.towarzystwo-zagroda.pl/

