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Regulamin Przeglądu Twórczości Zespołów Ludowych 

SOBÓTKA NAD DUNAJCEM 

Ostrów 18.06.2022 r. 

 

I. ORGANIZATOR: 

Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach 

33-122 Wierzchosławice 39 A 

tel. 14 657 57 57 

recepcja@ckwp.pl 

www.kultura.wierzchoslawice.pl 

 

II. CELE PRZEGLĄDU 

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

2. Konfrontacja dokonań artystycznych amatorskich grup folklorystycznych z terenu 

Południowej Polski. 

3. Integracja amatorskich środowisk twórczych oraz wymiana doświadczeń artystycznych. 

4. Promocja kultury ludowej oraz pielęgnowanie świadomości kulturowej wśród 

mieszkańców regionu. 

 

III. UCZESTNICY 

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły amatorskie prezentujące folklor w formie 

autentycznej lub autentycznej opracowanej, prezentujące repertuar taneczno-wokalny. 

2. W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły działające na terenie województwa 

małopolskiego 

3. W Przeglądzie mogą brać udział zespoły dziecięce, młodzieżowe oraz dorosłe. 

4. Repertuar wpisany w kartę zgłoszenia nie może być zmieniany w dniu występu. 

5. Uczestnik powinien zaprezentować program w przedziale czasowym od 30 do 40 minut. 

6. Uczestnik, po wcześniejszym uzgodnieniu, może zaprezentować więcej niż jeden 

program taneczno- wokalny, jednak mieszczący się w czasie przewidzianym w punkcie 4. 

7. Zespół biorący udział w Przeglądzie powinien liczyć maksymalnie 35 osób. 

http://www.kultura.wierzchoslawice.pl/
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8. Aby wziąć udział w Przeglądzie należy przesłać do organizatora wypełnioną kartę 

zgłoszenia lub jej skan w terminie do 6.06.2022 r. na adres organizatora lub e-mailem 

na adres: promocja@ckwp.pl 

9. Organizator po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń, wybiera cztery zespoły 

do zaprezentowania się podczas Przeglądu. 

10. Po podanym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia zgłoszeń 

wybranych przez siebie. 

11. Zespół biorący udział w Przeglądzie proszony jest o zgłoszenie się na godzinę przed 

planowanym występem. 

 

IV. NAGRODY 

1. Organizator przyzna nagrody finansowe każdemu z uczestników na wskazany w karcie 

zgłoszenia numer konta bankowego. 

2. Prezentowane przez uczestników Przeglądu programy nie będą poddawane ocenie. 

 

V.  PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy biorący udział w Przeglądzie oświadczają, że: a) posiadają prawa autorskie 

do artystycznych wykonań w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), b) przysługujące 

im autorskie prawa osobiste i majątkowe do artystycznych wykonań nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, c) artystyczne wykonanie nie narusza 

praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić 

Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich. 

2. Uczestnicy biorący udział w Przeglądzie przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje 

autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas 

przeglądu konkursowego bez ograniczenia co do czasu i terytorium na następujących 

polach eksploatacji: a) utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową 

lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie 

i rozporządzanie tymi kopiami, b) wprowadzanie do obrotu, c) publiczne 

rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie w 
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ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, d) rozpowszechnianie w sieci Internet, e) nadawanie za pomocą fonii 

lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób 

przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe 

i platformy cyfrowe, f) prawo do wykorzystywania artystycznych wykonań do celów 

marketingowych lub promocji, w tym reklamy, oraz innych przejawów działalności 

Organizatora, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 

 

 

Organizator: Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach 

  33-122 Wierzchosławice 39 A 

Dyrektor: Marta Strączyńska 14 657-57-57 

    recepcja@ckwp.pl 

Koordynator Przeglądu: Paweł Dąbrowski – 14 657-57-57 wew. 39, 724-103-382 

    promocja@ckwp.pl 
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Patroni medialni 

 


