
REGULAMIN 

II Przeglądu Pieśni Ludowych o tematyce karnawałowo-zapustowej Radziłów 2019 

 

ORGANIZATORZY I CEL PRZEGLĄDU 

1. Organizatorem przeglądu jest Biblioteka Samorządowa w Radziłowie i Urząd Gminy Radziłów w Radziłowie. 

 2. Celem konkursu jest:  

- popularyzacja tradycyjnych, staropolskich pieśni ludowych o tematyce karnawałowo- zapustowej, w środowisku 

dzieci, młodzieży i dorosłych,  

- ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego,  

- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,  

- promowanie talentów. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG 

1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły oraz instrumentaliści zgłaszani przez szkoły, przedszkola,  inne 

placówki oraz osoby zgłaszane indywidualnie. 

2. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach wiekowych: 

 - osoby do 6 lat 

 - osoby w wieku od  7 do 14 lat 

- osoby w wieku od  15 do 18 lat 

 - dorośli 

2. Szkoły, przedszkola oraz inne placówki zgłaszające podopiecznych prosimy o wytypowanie maksymalnie 2 

uczestników z danej kategorii wiekowej. Uczestnikiem jest: solista, zespół, instrumentalista. 

3. Solistom mogą towarzyszyć chórki i tancerze.  

4. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania w stroju zapustowym: 

- pieśni ludowej o tematyce karnawałowo-zapustowej 

5. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym bez śpiewanej linii melodycznej na płycie 

CD lub pendrive. UWAGA! W celu zminimalizowania problemów technicznych opisane podkłady należy 

dostarczyć organizatorom do 8 lutego 2019r. 

6. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie uczestników przyjmując następujące kryteria oceny:  

- warunki głosowe,  

- muzykalność, 

- dobór repertuaru,  

- ogólny wyraz artystyczny, 

- strój zapustowy. 

8. Karty zgłoszeń ( załącznik nr 1 do regulaminu) należy przesłać na :  

- adres mailowy: biblioteka@gminaradzilow.pl 

 - adres pocztowy: Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów 

 - dostarczyć osobiście do budynku Biblioteki Samorządowej w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213 

Radziłów, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019r. ( decyduje data wpływu) 



9. Przesłuchania odbędą się na sali Centrum Kultury w Radziłowie, w niedzielę 17 lutego 2019r. od godz. 13:30. 

Osoby poniżej 18 roku życia prosimy o przybycie z opiekunami. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu przesłuchań, zostaną opublikowane na Facebooku Biblioteki 

Samorządowej w Radziłowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Zdobywcy I miejsca 

wystąpią podczas Radziłowskich Zapustów w dniu 05.III.2019r. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

2. Zdobywcy I miejsca wystąpią na scenie podczas Radziłowskich Zapustów, we wtorek 05.III.2019r.  

3. Zdobycie I miejsca w Przeglądzie jest równoznaczne ze zgodą na obowiązkowy występ wokalny/instrumentalny 

podczas Zapustów Radziłowskich w dniu 05 III 2019r. 

 4. Fundatorem nagród jest Gmina Radziłów.  

5. O kolejności występów decydują organizatorzy. 

 6. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów 

fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnego kontaktu z uczestnikami w celach promocyjnych.  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, nagród i terminów z przyczyn niezależnych od 

organizatorów.  

9. Zgłaszane zespoły zobowiązane są podać w formularzu zgłoszeniowym: nazwę zespołu oraz ilość osób w 

zespole. 

 

Regulamin został przygotowany przez Bibliotekę Samorządową w Radziłowie 

Radziłów, dnia 05. I. 2019r.  

Kontakt do organizatorów: . 

Biblioteka Samorządowa w Radziłowie 

Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów 

Tel.86 273 60 24 

e-mail: biblioteka@gminaradzilow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu II Przeglądu Pieśni Ludowych  

o tematyce karnawałowo-zapustowej 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I. DANE UCZESTNIKA/ UCZESTNIKÓW PRZEGLADU: 

A. W PRZYPADKU SOLISTÓW:  

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………..……………..  

Adres zamieszkania: ul. ………………………………………………………………kod…… - ……. 

 miejscowość …………………………………….……telefon ………………………..…….………… 

 e-mail ………………………………………………….  

OPIEKUN ( imię, nazwisko, tel. kontaktowy)………………………………………………………… 

 

 2. Imię i nazwisko……………………………………………..…………………………………………..  

Adres zamieszkania: ul.… ………………………………………..……… kod…… - ……. 

 miejscowość ………………………………………….…. telefon ……………………..……….………… 

 e-mail ………………………………………………….  

OPIEKUN ( imię, nazwisko, tel. kontaktowy)…………………………………………………………….. 

  B. W PRZYPADKU ZESPOŁÓW: 

NAZWA ZESPOŁU: ………………………………………………………………………….  

LICZBA OSÓB W ZESPOLE: ……………………………………………………………….  

OPIEKUN ( imię, nazwisko, tel. kontaktowy)…………………………………………………  

II. SZCZEGÓŁY WYSTĘPU 

A. KATEGORIA: solista, zespół/ instrumentalista……………………………………………. 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: ( osoby do 6 lat, 7-14 lat, 15-18 lat, dorośli) 

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

B. FORMA WYKONANIA: 

Akompaniament własny (instrument -……………………………………..)/,,pół- playback”/ a capella 

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

C. POTRZEBY TECHNICZNO AKUSTYCZNE 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 



D. WYKONYWANE UTWORY ( czas trwania prezentacji ok. ……min.) 

a) Tytuł…………………………………………………………………………………………………………. Autor 

tekstu…………………………………………… Muzyka …………………………………………..  

b) Tytuł…………………………………………………………………………………………………………. Autor 

tekstu…………………………………………… Muzyka …………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

Niniejszym oświadczam, że przystępuję do I Przeglądu Pieśni Ludowych o tematyce karnawałowo-

zapustowej oraz, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu. Wyrażam nieodpłatnie zgodę na to aby mój 

wizerunek i/lub mój głos oraz moja wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem) w całości lub w postaci 

fragmentów była nagrywana, emitowana. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie – bez ograniczenia w zakresie 

czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na moją rzecz jakichkolwiek dodatkowych 

opłat, przez Bibliotekę Samorządową w Radziłowie i Urząd Gminy Radziłów jak też przez wszystkich partnerów, 

sponsorów i współorganizatorów, którzy współpracują z BS I UG (odpłatnie lub nieodpłatnie) przez ten podmiot, 

mojego wizerunku przedstawionego na fotografiach wykonanych w czasie eliminacji, trwania koncertu w celu 

promocji i reklamy BS I UG , na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach prasowych, 

plakatach, stronach internetowych, z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w 

zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi moja osobę mojego w negatywnym świetle.  

 

 

….…………...…………………………………  

Data i podpis osoby zgłaszającej  

lub prawnego opiekuna w przypadku udziału osób niepełnoletnich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Przeglądu Pieśni Ludowych o tematyce karnawałowo-zapustowej. 

 Oświadczam, że:  

1. Zostałem/-am poinformowany/-a o celu zbierania moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

adres, telefon, adres e-mail, nazwa szkoły, zostałem poinformowany/-a o administratorze danych, którym jest 

Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.  

2. Świadomy/-a jestem uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) tj. o prawie dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.  

 

 

 

 

….…………...………………………………… 

 Data i podpis osoby zgłaszającej 

lub prawnego opiekuna w przypadku udziału osób niepełnoletnich 


