
                                                                                                                Załącznik do Zarządzenia 
                                                                                                                                      Starosty Dzierżoniowskiego Nr 26/2018 
                                                                                                                                      z dnia 11 kwietnia/2018r.  

 

REGULAMIN 

 
XVII Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych 

im. ks. Jana Dzierżona 
I. Cele przeglądu: 

1) Stworzenie możliwości zaprezentowania mieszkańcom województwa dolnośląskiego dorobku 

artystycznego zespołów folklorystycznych/ludowych. 

2) Ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich,  a także edukacja kulturalna.  

3) Popularyzacja muzyki instrumentalnej, tańców i pieśni ludowych. 

4) Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników przeglądu poprzez bezpośredni kontakt z pieśnią, 

tańcem  i muzyką. 

5) Kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego. 

6) Rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami 

uczestniczącymi w przeglądzie. 

7) Pielęgnowanie lokalnych tradycji i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży.  

8) Zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych okolic Dolnego Śląska. 

9) Poznanie jednego z najpiękniejszych ogrodów botanicznych w kraju „Arboretum – Wojsławice”. 

II. Zasady uczestnictwa: 

1) W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły prezentujące rodzimy folklor lub stylizowany program 

estradowy. 

2) W przeglądzie biorą udział zespoły folklorystyczne, ludowe, pieśni i tańca działające w szkołach, 

świetlicach, kołach gospodyń wiejskich i ośrodkach kultury z terenu Dolnego Śląska. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do przeglądu jednego zespołu  z powiatu. 

4) Ostateczna decyzja o uczestnictwie w przeglądzie danego zespołu należy do organizatora.                          

Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie. 

5) Zespoły zakwalifikowane do przeglądu zostaną poinformowane e-mailem lub pismem o godzinie 

występu. 

6) Zespoły zobowiązane są do przestrzegania godziny swojego występu i do zgłaszania się w miejscu 

przeglądu (przy scenie) min. na 1 godzinę przed występem.    

7) Zespół przedstawia dwa utwory, a czas trwania występu wraz z przygotowaniem zespołu nie może 

być dłuższy niż 10 minut.  

8) Występy przekraczające limit czasowy będą przerywane.  

9) W przypadku zakwalifikowania się do przeglądu i wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział                              

w przeglądzie zespoły są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora                                

o rezygnacji. 



10) Instytucje delegujące zgłaszają akces zespołu do udziału w przeglądzie przesyłając czytelnie 

wypełnioną kartę zgłoszenia w/g załączonego wzoru do dnia  30 kwietnia 2018 r.  

11) Kartę zgłoszenia należy przesłać: 

a) pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe, Wydział Edukacji i Kultury 58-200 Dzierżoniów;                  

Rynek 27 (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego); 

b) lub ( SKAN)  drogą e-mailową na adres: ekfinanse@pow.dzierzoniow.pl; 

c) lub faksem:  nr faksu 748 832 18 60               

12) Do karty zgłoszenia należy dołączyć krótką historią zespołu. 

III. Miejsce i termin Przeglądu: 

1) Miejsce Przeglądu: Arboretum w Wojsławicach k/ Niemczy 

2) Termin Przeglądu: 03 czerwca 2018 r. od godziny 11ºº do 17ºº. 

IV. Sprawy organizacyjne: 

1) Przyjazd w dniu przeglądu własnym środkiem transportu. 

2) Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia członków zespołu.  

3) Organizatorzy zapewniają napoje oraz ciepły posiłek dla każdego uczestnika przeglądu. 

V. Uwagi końcowe: 

1) Przegląd nie ma charakteru konkursu.  

2) Zespoły otrzymują dyplomy i pamiątkowe statuetki za udział w przeglądzie. 

3) Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.  

4) Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji zespołów                     

w radio i TV oraz stronach www. bez wypłacania honorariów.  

5) Wszystkie sprawy organizacyjne można uzgadniać przed przeglądem telefonicznie                                         

z pracownikiem Wydziału Edukacji i Kultury nr tel. 74 832-52-05                                                                  

e-mail:  ekfinanse@pow.dzierzoniow.pl. 
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KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU NA  

XVII DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD  
ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH  

im. ks. Jana Dzierżona  
03 czerwca 2018r. Wojsławice k/ Niemczy 

 
1. Pełna nazwa zespołu …………………………………………………………………………………………….…………… 

2. Rodzaj zespołu:  Zespół Pieśni i Tańca, Zespół Folklorystyczny,  Zespół Ludowy, 

inny………………………………………………………………………………(podkreśl lub wpisz  prawidłową nazwę) 

3. Siedziba, adres , powiat  ………………...…………………………………………………………..…………….………… 

4. Telefon kontaktowy, adres e-mail …………………………….……………………………..……….………………... 

5. Imię i nazwisko kierownika zespołu …………………….……………………………………………….……………… 

6. Liczba członków zespołu z kadrą …………………………..…………………………………………….………………. 

7. Dodatkowe informacje: 

- rok powstania zespołu …………….….……………r., 

 - czy zespół posiada stroje ludowe -  TAK / NIE)    (zaznacz właściwe) 

8. Potrzeby techniczne i instrumenty muzyczne: 

a) ilość mikrofonów:…………………………………………………………………….. 

b) instrumenty:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) inne potrzeby techniczne: ……………………………………………………………………………………………………………. 

9.  Potrzeby techniczne i instrumenty muzyczne – proszę wypełnić załącznik do karty zgłoszenia 

…………………………………………..……………………………………………….………………. 

10. Repertuar – proszę podać tytuły dwóch utworów: 

1) ……………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

autor…………………………….….…………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

autor……………………………………………………………………………………………. 

            UWAGA!!! Czas trwania występu łącznie z przygotowaniem nie może być dłuższy niż 10 minut.  

 

                   Instytucja delegująca                                                         Podpis i pieczęć 

 

                ……………………………………                                       ……………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku zespołu                

w mediach i na stronach powiatu dzierżoniowskiego. 

 

 

             …………..……………………………….. 

                                                                                                                                    (czytelny podpis kierownika zespołu) 

                                           

Proszę o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami 
Termin zgłaszania zespołów do dnia 30 kwietnia 2018r.  

Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,  
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 832 52 05,  fax. 74 832 18 60  

e-mail: ekfinanse@pow.dzierzoniow.pl    
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