
R E G U L A M I N  

XII Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny – Zagłębie i Sąsiedzi 

         24-26 kwietnia 2020 r. 

 

I. ORGANIZATOR 

Pałac Kultury Zagłębia 

Plac Wolności 1 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. 32 733-88-08 lub 733-88-07; 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 2019 r. w kategorii – dorośli, nie mogą wystąpić w edycji 2020.  

4. Zespoły występujące w konkursie w 2019 r. nie mogą prezentować tego samego repertuaru w edycji 2020. 

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

6. Laureaci Festiwalu zobowiązani są do odbioru nagród w strojach regionalnych! 

Wręczenie nagród: 24.04.2020 (dzieci) późne godziny popołudniowe oraz 26.04.2020 (dorośli) godziny wieczorne 

7. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są także do innych niż konkursowe występów w miejscu i w czasie wskazanym 

     przez Organizatora.     

 

IV. KATEGORIE 

ZESPOŁY DZIECIĘCE – termin: 24 kwietnia 2020 r., występy od godz. 10:00. 

1. zespoły taneczne – czas występu do 15 min, podział wiekowy na zespoły 6-13 lat (dzieci) i 14-19 lat (młodzież), 
akompaniament zgodnie ze składem instrumentalnym z danego regionu, wyklucza się playback. W zespole może 
tańczyć maksymalnie 30% osób niespełniających wymogów wiekowych. W przypadku małej liczby zgłoszeń, 
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.  

2. zespoły śpiewacze – czas występu do 10 min, a cappella; wiek uczestników do 16 lat  

3. dziecięca kapela ludowa – czas występu do 5 min.; wiek uczestników do 16 lat 

 

ZESPOŁY DOROSŁE – termin: 25-26 kwietnia 2020 r., występy rozpoczną się w godz. dopołudniowych (istnieje 
możliwość występu konkursowego dla kapel występujących z zespołami dziecięcymi, po wręczeniu nagród  
w kategorii zespoły dziecięce).  

1. kapele ludowe – czas występu do 10 min; w składzie tradycyjnym (z wyłączeniem akordeonu), repertuar (cztery 
utwory) winien być zgodny z tradycyjnymi wzorami danego regionu, bez udziału solistów-śpiewaków,  

2. zespoły śpiewacze  – czas występu do 10 min, bez towarzyszenia instrumentalnego; sugeruje się by w programie 
występu znalazły się pieśni zróżnicowane gatunkowo i tematycznie, trzy krótsze lub dwa dłuższe utwory,   

3.  zespoły taneczne – wyklucza się posługiwanie muzyką mechaniczną (playback): 

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

• artystycznie opracowane – czas występu do 20 min, nie zmieniający w istotny sposób pierwowzoru ludowego.  

 
Poszczególni tancerze mogą wchodzić w skład wyłącznie jednego zespołu. Organizator informuje również, że nie ma 
możliwości zrobienia próby na scenie.  
 



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 

w kategorii zespoły taneczne (pula nagród wynosi 19 500,00 zł). Każdy zespół uczestniczący w Festiwalu otrzyma 

dyplom uczestnictwa oraz materiały promujące wydarzenie. W przypadku gdy nagrodę otrzyma osoba fizyczna, to 

od kwoty przekraczającej 2000 zł, zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. 

2. Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne i niepodważalne. 

 

VII. REKOMENDACJA 

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

Małopolski na 54. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 2020. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie poprawnie wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA (skan) 

w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2020 r. na adres: e-mail: folklor@palac.art.pl  lub do 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  733-88-08 w godz. 8:00-16:00 

       Zgłoszenia bez numeru konta, składu kapel, programu oraz nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  

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

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

będzie na stronie Pałacu Kultury Zagłębia www.palac.art.pl  od 6.04.2020 r. 

3. Harmonogram występów zostanie podany na stronie www.palac.art.pl  od 15.04.2019 r. 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 w terminie do 17.04.2020 r.  

3. Koszt akredytacji: kapela ludowa – 50 zł, zespół śpiewu grupowego – 70 zł, zespół taneczny – 120 zł. Akredytację 

należy wpłacić na konto Pałacu Kultury Zagłębia:  

85 1240 4272 1111 0000 4835 1254,    z dopiskiem: XII MFF – Zagłębie i Sąsiedzi i nazwą zespołu. 

4. Brak opłaty akredytacyjnej w terminie do 17.04.2020 (na koncie Organizatora) powoduje skreślenie zespołu. 

5. W przypadku rezygnacji zespołu z udziału w Festiwalu po 17.04.2020 r., Organizator nie zwraca akredytacji. 

 

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Koszty przejazdu pokrywają zespoły we własnym zakresie. 

2. Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas Festiwalu.  

3. Kierownicy  zgłaszają w punkcie rejestracyjnym przyjazd Zespołu na 1 godzinę przed występem wskazanym  

w harmonogramie oraz informują Organizatora o opóźnieniach związanych z przyjazdem - tel. 32 733 88 22. 

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

mailto:malgorzata.grabiwoda@palac.art.pl
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5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu części konkursowej: 24.04.2020 r. - dzieci  

oraz 26.04.2020 r. - dorośli.  

6. 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. 

 

XI. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

W pierwszym dniu Festiwalu, 24 kwietnia 2020 r., odbędą się bezpłatne warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci. 
Zapisy grup na warsztaty będą prowadzone w punkcie informacyjnym przy rejestracji zespołów, ilość warsztatów jest 
ograniczona. 
 

XII. OSOBY KONTAKTOWE 

Dodatkowe informacje na temat Festiwalu można uzyskać (w godz. 8:00-16:00) u Koordynatora Festiwalu: 

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

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia (PKZ) z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej przy Placu Wolności 1. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i terminach: 

• W celu organizacji, przeprowadzenia wydarzenia, jego promocji, wzięcia udziału w Festiwalu oraz kontaktu ze zgłoszonymi 
zespołami niezbędne będą dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail kierownika lub opiekuna grupy. Dane 
będą przetwarzane w terminie od dnia nadesłania zgłoszenia do 30.09.2020 r.; następnie przez 5 lat będą przechowywane 
w archiwum zakładowym. 

• W celach księgowych niezbędne będą dane: imię, nazwisko, adres, numer konta bankowego odbiorcy nagrody; dane będą 
przetwarzane przez 5 lat. 

• W celach promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury, działań marketingowych i archiwizacyjnych będziemy 
dokumentować organizowane przez nas wydarzenia w postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np. foto, audio, video). Wizerunek 
uczestników może znaleźć się w ww. dokumentacji. Może być on wykorzystany za pośrednictwem dowolnego medium,  
w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.  

3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych 
osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że  
w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich 
interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w postaci wizerunku. 
Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami 
współpracujące: kancelaria prawna lub firma obsługująca system księgowo-finansowy w naszej instytucji. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 

• prawo dostępu do swoich danych; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do przenoszenia danych; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 
7. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany,  

z uwzględnieniem profilowania. 
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Festiwalu. 
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