
Regulamin Przeglądu Ludowego im. Józefa Kruka 

14 lipca 2019 r. 

 
Przegląd stanowi okazję do współzawodnictwa i wymiany doświadczeń przez twórców 
ludowych, muzyków, śpiewaków i tancerzy ludowych. 

Przegląd ma charakter konkursu. Jego zasadniczymi celami są:  

1. Ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, muzyki 
instrumentalnej i tańca ludowego oraz zwyczajów dorocznych i rodzinnych. 

2. Ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturalnych wyrażonych w muzyce i pieśni ludowej. 

4. Promocja twórczości artystycznej nieprofesjonalnych zespołów folklorystycznych. 

5. Rozwijanie współpracy kulturalnej środowisk gminnych powiatu krakowskiego 

 
MIEJSCE, TERMIN  

Bolechowice, gm. Zabierzów, Plac przy Aptece, Park, ul. Winnica  

14 lipca 2019 r. - godz. 11.00-18:00 

 
REGULAMIN WYSTĘPÓW  

W Przeglądzie mogą wziąć udział wykonawcy każdej kategorii wiekowej, prezentujący swoje 
umiejętności wywodzące się z tradycji kultury powiatu krakowskiego. Do udziału zapraszamy 
kapele ludowe, solistów śpiewaków, solistów instrumentalistów, zespoły śpiewacze bez 
akompaniamentu, zespoły śpiewacze z akompaniamentem.  

UWAGA 

Występ nie może trwać dłużej niż 10 minut. 

 
KRYTERIA OCENY  

Oceny występów dokona Jury powołane przez organizatora. Ocenie Jury podlega: wartość 
artystyczna prezentacji, dobór strojów, dobór repertuaru, autentyzm muzyki ludowej. 

 
NAGRODY  

Organizatorzy przewidują nagrody finansowe, nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. 
Ponadto zwycięzca otrzyma “Statuetkę Kruka”. Podziału nagród dokona Jury . 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Koszt transportu i poczęstunku zespołów pokrywa Organizator Przeglądu. Uczestnicy po 
nadesłaniu zgłoszeń zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie o 



zakwalifikowaniu do udziału w Przeglądzie. Kolejność występów ustalają organizatorzy 
imprezy. W kwestiach spornych, decyduje Organizator imprezy.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

 
Dodatkowe informacje: 

Zgłoszenia do udziału w Przeglądzie są przyjmowane na załączonym formularzu pod 
adresem: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 
Zabierzów, kfelus.sckipgz@gmail.com, w terminie do dnia 8 lipca 2019. Zgłoszenia przesłane 
po terminie nie będą przyjęte.  

Dodatkowych informacji udzielają: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów, pod numerem telefonu: 12 285 11 79. 

Regulamin Przeglądu i formularz zgłoszenia dostępne są także na stronie internetowej 
sckipgz.zabierzow.org.pl 

 

RODO:  

1.Utrwalenie przebiegu Przeglądu 

a)Uczestnicy Przeglądu oraz ich występy sceniczne będą utrwalane na zdjęciach, nośnikach 
audio i video.  

b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz prasie 
lokalnej.  

c) Udział w Przeglądzie, który jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu, jest jednoznaczny z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku 
na potrzeby publikacji materiałów audio i video.  

d) Udział w Przeglądzie, a następnie udział w rozdaniu nagród są jednoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach wynikających z 
charakteru imprezy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 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).  

Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - zabierzow@zabierzow.org.pl. Dane uczestników 
będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji na stronach internetowych i 
mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w 
tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. 
laureatów Przeglądu). Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu 
terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. Uczestnicy imprezy mają prawo 
żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia 
ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono 



przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania.  

 


