
R E G U L A M I N  

X Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny – Zagłębie i Sąsiedzi 

20-22 kwietnia 2018 r. 

 

I. ORGANIZATOR 

Pałac Kultury Zagłębia 

Plac Wolności 1 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. (32) 733-88-07 lub 733-88-08 

www.palac.art.pl 

 

II. CELE FESTIWALU 

1. Ochrona dziedzictwa kultury ludowej oraz kultywowanie i propagowanie jej bogactwa. 

2. Konfrontacja i ocena dokonań artystycznych amatorskich grup folklorystycznych z różnych regionów. 

3. Integracja amatorskich środowisk twórczych oraz wymiana doświadczeń artystycznych. 

4. Promocja kultury ludowej oraz pielęgnowanie świadomości kulturowej wśród mieszkańców. 

 

III. UCZESTNICY 

1. Festiwal ma charakter konkursu. 

2. Uczestnikami Festiwalu są amatorskie zespoły prezentujące folklor w formie autentycznej oraz w formie 

artystycznie opracowanej (nie zmieniającej w istotny sposób pierwowzoru ludowego). 

3. Laureaci I miejsc w 2017 r. nie mogą wystąpić w edycji 2018 (dot. kategorii zespoły dorosłe). 

4. Zespoły występujące w konkursie w 2017 r. nie mogą prezentować tego samego repertuaru w edycji 2018. 

5. Repertuar wpisany do karty zgłoszeń nie może być zmieniany w dniu występu. 

6. Laureaci Festiwalu zobowiązani są do odbioru nagród w strojach regionalnych oraz do udziału w Koncercie 

Finałowym, w trakcie którego nastąpi wręczenie nagród – 20.04.2018 r. (dzieci), 22.04.2018 r. (dorośli). 

7. Zespoły są zobowiązane również do udziału w przemarszu korowodu przez miasto oraz do udziału w dodatkowych 

koncertach towarzyszących Festiwalowi. 

 

IV. KATEGORIE 

Zespoły dziecięce – termin: 20 kwietnia 2018 r., występy od godz. 10:00. 

1. zespoły taneczne – czas występu do 20 min, podział wiekowy na zespoły 7-13 lat (dzieci) i 14-17 lat (młodzież), 

akompaniament zgodnie ze składem instrumentalnym z danego regionu, wyklucza się playback; 

2. zespoły śpiewu grupowego – czas występu do 10 min, a cappella; 

3. kapela ludowa – czas występu do 5 min. 

 

Zespoły dorosłe – termin: 21-22 kwietnia 2018 r., występy od godz. 17:00. Po zakończeniu konkursu w kategorii 

zespoły dziecięce, mogą wystąpić w tym samym dniu kapele, które z nimi przyjechały – nie wcześniej niż po godz. 

17:00; 

1. kapela ludowa – czas występu do 10 min, w składzie tradycyjnym, wykonawstwo zgodnie z muzycznym stylem 

regionu; 

2. zespół śpiewu grupowego – czas występu do 10 min, a cappella. Mile widziane (dodatkowo) wykonanie jednej 

pieśni ludowej z zagłębiowskiego folkloru, dot. obszarów wiejskich lub folkloru miejskiego związanego z pracą 

(źródło: Adolf Drygacz). W ramach kategorii Jury może przyznać specjalne wyróżnienie za najlepsze wykonanie 

utworu z zagłębiowskiego folkloru; 

3. zespół taneczny – wyklucza się posługiwanie muzyką mechaniczną (playback): 

• autentyczny – czas występu do 20 min, prezentacja folkloru własnego regionu etnograficznego; 

• artystyczne opracowany – czas występu do 20 min, nie zmieniający w istotny sposób pierwowzoru 

ludowego. 

 



V. KRYTERIA OCENY 

1. Dobór repertuaru, wartość etnograficzna programu. 

2. Zgodność z tradycją regionu: strojów, rekwizytów, muzyki, instrumentów, pieśni, tańców itp. 

3. Zachowanie czystości gwarowego brzmienia tekstów. 

4. Warsztat instrumentalistów oraz czystość brzmienia. 

5. Ogólny wyraz artystyczny. 

6. Przekroczenie czasu występu spowoduje dyskwalifikację zespołu! 

Rada Artystyczna po występach konkursowych przedstawi wstępną opinię o występie, będzie to również forma 

konsultacji dla kierowników, muzyków i choreografów zespołów. 

 

VI. NAGRODY 

1. Rada Artystyczna przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia w każdej z w/w kategorii oraz GRAND PRIX Festiwalu 

(pula nagród wynosi 18 000,00 zł). Każdy zespół uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa oraz 

materiały promujące wydarzenie. W przypadku gdy nagrodę otrzyma osoba fizyczna, to od kwoty przekraczającej 

760,00 zł, zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. 

2. Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne i niepodważalne. 

 

VII. REKOMENDACJA 

Rada Artystyczna może wytypować kapelę z województw: dolnośląskiego, opolskiego i zachodniej części Małopolski 

na 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 2018. 

 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Koszty przejazdu pokrywają zespoły we własnym zakresie. 

2. Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas Festiwalu. 

3. Zespoły proszone są o zgłaszanie się minimum na 1 godzinę przed planowanym występem. 

4. Miejsce realizacji Festiwalu: Sala Teatralna Pałacu Kultury Zagłębia. 

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w kategorii dziecięcej nastąpi po zakończeniu części konkursowej, w dniu 

20.04.2018 r. (dzieci) i 22.04.2018 r. (dorośli). 

6. Klauzula dotycząca wizerunku i danych osobowych: 

a) Akceptacja regulaminu jest konieczna i równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w postaci: nazwiska, imienia, numeru telefonu, adresu e-mail opiekuna grupy; zgodnie 

z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. 

z 2016 r., poz. 922 t.j. z późn. zm.). 

b) Administratorem podanych danych od 5.02.2018 r. do 31.07.2018 r. jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą 

w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1, w tym czasie uczestnicy mają prawo wglądu w dane osobowe 

i ich edycję, a także żądać zaprzestania ich przetwarzania. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane 

w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji wydarzenia. Po zakończeniu prac związanych 

z wydarzeniem dane zostaną przekazane do archiwum zakładowego. 

c) Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), wykorzystanie 

i publikację wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej 

sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona 

bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 

d) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. W formularzu zgłoszenia 

konieczne jest zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych. Brak akceptacji klauzuli uniemożliwia udział 

w wydarzeniu. 

7. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych: 

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatora swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, 

zaprezentowanych podczas festiwalu w celu wykorzystania ich przez organizatora w sposób nieograniczony 

terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie (zapis) we wszystkich możliwych formatach (fotografia, audio, video); 



b) zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci internet; 

d) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie; 

e) nadawanie bezprzewodowe, przewodowe, satelitarne oraz reemisja i retransmisja; 

f) wprowadzenie do obrotu. 

8. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

9. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest nadesłanie poprawnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA 

w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2018 r. na adres siedziby Organizatora: Pałac Kultury Zagłębia, 

Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza; z dopiskiem: „Zagłębie i Sąsiedzi”. Zgłoszenia wysłane pocztą prosimy 

również potwierdzić telefonicznie: (32) 733-88-07 lub 733-88-08. Zgłoszenia można przesyłać także elektronicznie 

na adres e-mail: iwona.kielesinska@palac.art.pl lub anita.lorek@palac.art.pl. 

10. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji zespołu decyduje Rada Artystyczna biorąc pod uwagę przede 

wszystkim dotychczasowy dorobek zespołu oraz kolejność zgłoszeń. Lista uczestników zamieszczona będzie 

na stronie Pałacu Kultury Zagłębia od 3.04.2018 r.; www.palac.art.pl. 

11. Harmonogram występów zostanie podany na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębiu od 10.04.2018 r.; 

www.palac.art.pl. Po opublikowaniu harmonogramu nie będą dokonywane zmiany. 

 

IX. AKREDYTACJA 

1. Zespoły dziecięce nie płacą akredytacji. 

2. Zespoły dorosłych wpłacają akredytację, po informacji o zakwalifikowaniu się, do 10.04.2018 r.  

3. Koszt akredytacji: kapela ludowa – 30 zł, zespół śpiewu grupowego – 50 zł, zespół taneczny – 100 zł. Akredytację 

należy wpłacić na konto Pałacu Kultury Zagłębia: 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254, z dopiskiem: X MFF – 

Zagłębie i Sąsiedzi, nazwa zespołu. 

4. Brak opłaty akredytacyjnej powoduje dyskwalifikację. 

5. W przypadku rezygnacji zespołu z udziału w Festiwalu po 13.04.2018 r. nie zwracamy akredytacji. 

 

X. OSOBY KONTAKTOWE 

1. Koordynator Festiwalu:  

Małgorzata Grabiwoda, tel. (32) 733-88-08 lub 608-367-880, e-mail: malgorzata.grabiwoda@palac.art.pl 

2. Zgłoszenia grup i twórców: 

Iwona Kielesińska, tel. (32) 733-88-07, e-mail: iwona.kielesinska@palac.art.pl 

Anita Lorek, tel. (32) 733-88-07, e-mail: anita.lorek@palac.art.pl 

 

XI. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Imprezy towarzyszące odbędą się w dniach: 5.04.2018 r. – wernisaż „3 x papier”, 20.04.2018 r. – warsztaty rękodzieła 

ludowego dla dzieci, od 20.04.2018 r. – wystawa „Drzeworyty Ludowe”, 21-22.04.2018 r. – Kiermasz Sztuki Ludowej. 

Zapraszamy twórców ludowych do udziału w Kiermaszu. Udział na podstawie Karty Zgłoszenia. Termin nadsyłania 

zgłoszeń oraz wpłaty akredytacji w wysokości 20 zł upływa dnia 16.04.2018 r. Mile widziane wykonywanie wyrobów 

rękodzieła artystycznego na stoisku, w trakcie trwania Kiermaszu. 

 

 

 

ORGANIZATOR 

 

 

PATRONAT HONOROWY 

Prezydent Miasta  

Dąbrowa Górnicza 

Zbigniew Podraza 

PARTNER 
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