
                               

   
 

 

 

 

REGULAMIN  

XIII PODKARPACKIEGO PRZEGLĄDU KAPEL LUDOWYCH  

I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH „DO KORZENI” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1) Organizatorem Przeglądu jest Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy  

ul. Staromiejskiej 43 a. 

2) Przegląd jest realizowany w formie online. 

3) Uczestnicy biorąc udział w Przeglądzie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym 

Regulaminem i akceptują jego postanowienia. 

 

II. CELE PRZEGLĄDU 

1) Ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturowych wyrażonych muzyką ludową.  

2) Promocja twórczości artystycznej nieprofesjonalnych twórców i zespołów 

folklorystycznych z terenu Podkarpacia. 

 

III. ZGŁOSZENIA 

1) W   Przeglądzie   mogą  wziąć   udział  kapele   ludowe,   których   skład   powinien    być    

zgodny z wzorami regionu oraz zespoły śpiewacze z akompaniamentem z terenu 

Podkarpacia. 

2) Zgłoszenie udziału w Przeglądzie polega na przesłaniu karty zgłoszenia (załącznik  

nr 1 do Regulaminu), podpisanej przed przedstawiciela kapeli/zespołu klauzuli 

informacyjnej dotyczącej  przetwarzania danych osobowych Uczestników (załącznik nr 2 

do Regulaminu), fotografii zespołu oraz nagrania video. 

a) Karta zgłoszenia powinna być w całości wypełniona literami drukowanymi, dokładnie 

według punktów. Wypełnienie pismem nieczytelnym dyskwalifikuje kartę zgłoszenia. 

b) Przesłane nagranie video powinno zawierać jeden utwór o maksymalnym czasie 

trwania 5 minut. Preferowany format pliku to mp4.  

c) Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną wraz z fotografią  

i nagraniem video należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

11 listopada 2020 r. mailem na adres: slocina@rdk.rzeszow.pl 

d) Wszystkie prawidłowo przesłane zgłoszenia Uczestników otrzymają potwierdzenie 

mailowe o udziale w Przeglądzie. 

mailto:slocina@rdk.rzeszow.pl


IV. PRZEBIEG PRZEGLĄDU 

1) Przegląd będzie składał się z trzech etapów: 

a) Od 12 listopada do 16 listopada 2020 r. – prezentacja sylwetek Uczestników Przeglądu 

(fotografia wraz z krótką informacją o zespole i nagraniem video na profilu Facebook 

www.facebook.com/RDK.Rzeszow za pośrednictwem udostępnionych filmów z kanału 

YouTube www.youtube.com/RzeszowskiDomKultury). 

b) Od 17 listopada do 27 listopada 2020 r. (do godz. 12:00) – obrady Jury oraz                      

głosowanie w ramach plebiscytu internetowego na profilu Facebook 

www.facebook.com/RDK.Rzeszow.    

c) 29 listopada 2020 r. – Finał Przeglądu w formie transmisji online z ogłoszeniem 

wyników. 

 

 

V. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW 

1) Spośród zgłoszonych Uczestników Jury Przeglądu wyłoni zwycięzcę w kategorii „Kapele 

Ludowe” oraz zwycięzcę w kategorii „Zespoły Śpiewacze”. 

a) Ocenie Jurorów podlega:  

 – dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, ubioru; 

 – opracowanie muzyczne; 

 – autentyzm muzyki ludowej; 

 – ogólny wyraz i walory artystyczne występu. 

2) Spośród zgłoszonych Uczestników w ramach plebiscytu internetowego wyłoniony 

zostanie jeden zdobywca „Nagrody Publiczności”. 

a) Plebiscyt internetowy zostanie przeprowadzony na profilu Facebook Rzeszowskiego 

Domu Kultury www.facebook.com/RDK.Rzeszow. 

b) Swój głos w plebiscycie oddawać mogą wyłącznie osoby posiadające aktywne konto  

w serwisie społecznościowym Facebook. 

c) Użytkownicy Facebooka oddają głosy za pomocą przycisku „Lubię To” pod zdjęciem 

danych Uczestników.  

d) Na wynik plebiscytu internetowego składać będzie się liczba głosów na podstawie 

liczby polubień zdjęcia Uczestników (1 polubienie = 1 głos). 

e) Zwycięzcą plebiscytu internetowego zostanie kapela ludowa, bądź zespół śpiewaczy 

z najwyższą sumą głosów. 

f) Każdy użytkownik Facebooka może oddać głos na dowolną liczbę Uczestników. 

g) Organizator nie uwzględnia głosów oddanych z kont typu Fan Page. 

h) Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do nie 

uwzględniania głosów oddanych z podejrzanych lub fikcyjnych kont. 

 

 

VI. NAGRODY 

1) Zwycięzcy w kategorii „Kapele Ludowe” i „Zespoły Śpiewacze” otrzymają dyplomy 

oraz nagrody finansowe w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Rzeszowski Dom 

Kultury.  

2) Zdobywca Nagrody Publiczności otrzyma dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 

600,00 zł ufundowaną przez Rzeszowski Dom Kultury. 

http://www.facebook.com/RDK.Rzeszow
http://www.youtube.com/RzeszowskiDomKultury
http://www.facebook.com/RDK.Rzeszow
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VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1) Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku – zdjęcia 

oraz zgłoszonego nagrania video i przenoszą na Organizatora w zakresie nieograniczonym 

czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, 

zdjęciem oraz nagraniem video. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą 

dokonania zgłoszenia do udziału w Przeglądzie. 

 

 

VIII. INNE POSTANOWIENIA 

1) Wszystkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego harmonogramu plebiscytu 

internetowego zależnej od liczby zgłoszeń.  

3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przeglądu, w przypadku 

niewystarczającej liczby zgłoszeń (minimum 5 zgłoszeń w każdej kategorii).  

4) W przeglądzie nie mogą brać udziału zespoły Organizatora. 

 

 

 
 

Organizator Przeglądu 

Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43 a, 35-231 Rzeszów 

Dominika Gil – koordynator 

kontakt do koordynatora – tel.: 17 857 13 17 lub 510 355 747 

e-mail: slocina@rdk.rzeszow.pl  

 

 

 

mailto:slocina@rdk.rzeszow.pl

