
           REGULAMIN  
VI PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW LUDOWYCH  

„ BISKUPICKI ZŁOTY KŁOS” 
BISKUPICE OŁAWSKIE 2018 

pod honorowym patronatem  
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej  

oraz Burmistrza Jelcza-Laskowic Bogdana Szczęśniaka 
 
 

1. Organizatorzy: 
 
 Sołectwo Biskupice Oławskie 
 Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 
 Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach 
 

2. Nazwa przedsięwzięcia: 
 

VI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH „ BISKUPICKI ZŁOTY KŁOS” 
 

3. Cele przeglądu: 
 

 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami folklorystycznymi, 

 rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami 
uczestniczącymi w przeglądzie, 

 bliższe poznanie folkloru regionów kulturowych, 

 wspólna zabawa i nawiązanie nowych kontaktów, 

 popularyzacja muzyki instrumentalnej i pieśni ludowych, 

 kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców. 
 

4. Data i miejsce: 
 

Termin: 10  czerwca 2018 r., w godz. 11:00 – 18:00 
Miejsce: boisko sportowe w Biskupicach Oławskich (Gmina Jelcz-Laskowice) 

 

5. Warunki uczestnictwa: 
 

 w przeglądzie biorą udział zespoły folklorystyczne działające w szkołach, świetlicach, kołach 
gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury, 

 czas trwania występu wraz przygotowaniem nie może przekroczyć 15 minut, 

 Jury może przerwać występ o ile prezentacja programu przekroczy limit czasowy, 

 zespoły zakwalifikowane do przeglądu zostaną poinformowane pisemnie o godzinie występu, 

 ostateczna decyzja o uczestnictwie w przeglądzie danego zespołu należy do organizatora, 

 zespoły zobowiązane są do przestrzegania godziny swojego występu i do zgłaszania się  
w miejscu przeglądu min. na 1 godzinę przed występem, 

 w przypadku zakwalifikowania się do przeglądu i wystąpienia przesłanek uniemożliwiających 
udział w przeglądzie zespoły są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora o 
rezygnacji. 

 
 
 



6. Kryteria ocen: 
 
Oceny prezentowanych utworów dokona jury, powołane przez organizatorów Przeglądu. Przy ocenie 
komisja oceniająca zwracać będzie uwagę przede wszystkim na: 

 dobór repertuaru zgodny z tradycją ludową, 

 wykonanie instrumentalne zgodne z konwencją ludową (dobór i współbrzmienie instrumentów), 

 sposób wykonania pieśni ludowych (a capella, użycie gwary), 

 prezentowane stroje ludowe i rekwizyty, 

 ogólny wyraz artystyczny wykonania. 
 

7. Kategoria konkursowe: 
 

Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach: 
1. Zespoły wokalno-instrumentalne (z instrumentami grającymi „na żywo”) 
2. Zespoły wokalne – śpiewacze (a capella lub z akompaniamentem elektronicznym) 
Nagrody zostaną przyznane w każdej z wyżej wymienionych kategorii. 

 

8. Obowiązujące terminy: 
 

 kartę zgłoszenia zespoły powinny dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście, drogą pocztową 
na adres Organizatora lub elektroniczną na adres: imprezy@mgck-jl.pl  
w nieprzekraczalnym terminie  do 7 maja 2018 r. (decyduje data wpływu); 

 kierownicy zespołów zostaną poinformowani o godzinie występu; 
 

9. Sprawy organizacyjne: 
 

 przegląd  ma charakter konkursu, 

 Organizator powoła jury, które będzie rozstrzygać w konkursie, 

 w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz statuetki dla trzech najlepszych zespołów, w 
każdej kategorii konkursowej,   

 Organizator nie zwraca kosztów transportu i nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, 

 Organizator zapewnia biorącym udział w przeglądzie profesjonalną scenę, obsługę techniczną, i 
poczęstunek, 

 Uczestnicy przeglądu oświadczają, iż przygotowany przez nich program nie narusza praw osób 
trzecich i ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościła prawo 
do treści ich występu, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania i nieodpłatnego upowszechniania 
występów uczestników przeglądu w celu promocji i wykonania sprawozdania z realizacji 
przedsięwzięcia, 

 Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
http://mgck-jl.pl/, w zakładce ogłoszenia.  

 informacje udzielane są w siedzibie Organizatora lub telefonicznie pod numerem telefonu:  
509-618-511 (Karolina Marszałek), 

 wszelkie sprawy organizacyjne będą uzgadniane telefonicznie przez Organizatora wyłącznie  
z kierownikami zespołów, 

 kierownicy zespołów zobowiązani są do rejestracji w biurze organizacyjnym w dniu przeglądu, 
bezzwłocznie po przyjeździe i do przestrzegania godziny i czasu występu, 

 zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, 

 ilość zespołów biorących udział w przeglądzie jest ograniczona, 

 Wybór zespołów biorących udział w konkursie należy do Organizatora, decyzje Organizatora są 
ostateczne i nie podlegają dyskusji.  

 wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator. 
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