
 

 

 

 

 

 

 
 

REGULAMIN 

XII RZESZOWSKIEGO PRZEGLĄDU KAPEL LUDOWYCH  

 „DO KORZENI” 
 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Przeglądu jest Rzeszowski Dom Kultury. 
 

II. CELE PRZEGLĄDU 

Cykliczne spotkania zespołów oraz muzyków ludowych, ukazanie i pielęgnowanie                

wartości kulturowych wyrażonych muzyką ludową. Promocja twórczości artystycznej 

nieprofesjonalnych twórców i zespołów folklorystycznych z terenu Podkarpacia. 

 

III. UCZESTNICY PRZEGLĄDU 

W Przeglądzie mogą wziąć udział Kapele Ludowe, których skład powinien być zgodny                 

z wzorami z naszego regionu oraz Zespoły Śpiewacze z akompaniamentem z terenu 

Podkarpacia. 

 

IV. MIEJSCE, TERMIN: 

Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina ul. Paderewskiego 154, 35–328 Rzeszów,                            

27 października 2019 r., godz. 12.00 – otwarcie Przeglądu. 

 

V. KATEGORIE PRZEGLĄDU: 

 Zespoły Śpiewacze, 

 Kapele Ludowe. 

  

VI. ZASADY UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE: 

 Uczestnicy przygotowują program artystyczny o łącznym czasie do 10 minut. 

 W Przeglądzie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w poprzednim roku zajęli                

I miejsca. 

 Każdy Uczestnik zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 15 zł od osoby                   

(w tym: osoby występujące i opiekunowie; akredytacja dotyczy także kierowców                       

i osoby towarzyszące o ile korzystają z posiłku zapewnionego przez Organizatora), płatnej 

wyłącznie przelewem na konto Organizatora Przeglądu: Rzeszowski Dom Kultury                            

ul. Staromiejska 43 a, 35–231 Rzeszów,  nr konta: PKO Bank Polski: 17 1020 4391 0000 6202 

0145 0766, z dopiskiem „Do Korzeni – nazwa kapeli/zespołu”. 

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 października 2019 r. 

 Komplet dokumentów: wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz kopię                       

dowodu wpłaty, należy przesłać na adres: Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina                                   

ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów lub na adres e-mail: slocina@rdk.rzeszow.pl 

 Po dostarczeniu kompletu dokumentów Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału              

mailto:malgorzata.mazur@rdk.rzeszow.pl


w Przeglądzie oraz program Przeglądu telefonicznie lub na adres e-mail podany w karcie 

zgłoszenia. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Kolejność występów ustala Organizator Przeglądu. 

 Rezygnacja z udziału w Przeglądzie może nastąpić do 23 października 2019 r. Podstawą 

zwrotu akredytacji jest forma pisemna rezygnacji, przedłożona w nieprzekraczalnym 

terminie do 23 października 2019 r. 

 Osoby biorące udział w Przeglądzie przyjeżdżają na koszt własny. 

 

VII. KRYTERIA OCENY 

Oceny występów i prezentacji dokona Jury powołane przez Organizatora. 

Ocenie podlega: 

 dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, ubioru, 

 opracowanie muzyczne, 

 autentyzm muzyki ludowej, 

 ogólny wyraz i walory artystyczne występu. 

 

       VIII. NAGRODY 

Organizator przewiduje nagrody pieniężne, wyróżnienia i dyplomy w kategoriach: 

 Zespoły Śpiewacze, 

 Kapele Ludowe. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Program Przeglądu dostępny będzie na stronie  internetowej rdk.rzeszow.pl                                 

od 24 października 2019 r.  

Szczegółowe informacje: tel. 17 857 13 17 w godzinach od 13:00 do 19:00. 

Regulamin Przeglądu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej rdk.rzeszow.pl . 

 

Zgłoszenie do Przeglądu uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

Przeglądu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     

z dnia 27 kwietnia2016 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  

 

Uczestnik biorąc udział w Przeglądzie wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego 

medium, wyłącznie w celu informacji i promocji XII Rzeszowskiego Przeglądu Kapel 

Ludowych „Do Korzeni”. 
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