
 

Projekt „Piewcy Biskupizny” dofinansowany został  

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 

Biskupiański Przegląd Folklorystyczny 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Jana z Domachowa Bzdęgi 
Stara Krobia – Domachowo 2017 

 
Regulamin Przeglądu Piosenki Ludowej 

 
I. Organizatorem Przegląd jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi oraz Zespół Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi. 

II. Konkurs ma na celu popularyzację tradycyjnych pieśni i przyśpiewek, gwary  oraz 

uchronienie ich przed zapomnieniem. 

III. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających  

do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

IV. Termin Przeglądu Piosenki Ludowej to: 23 listopada 2017. Przewidywana godzina 

rozpoczęcia: 17.00  GCKiR w Krobi 

V. Zgłoszenia składać należy do dnia 3 listopada 2017 w siedzibie organizatora (ul. 

Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia) osobiście, drogą pocztową lub mailowo na 

adres: imprezy@kinoszarotka.pl. 

VI. Występy uczestników i uczestniczek oceniane będą przez trzyosobowe jury powołane 

przez organizatora. 

VII. Uczestnicy i uczestniczki zaprezentować mają po dwa utwory: jedna piosenka 

biskupiańska oraz druga – piosenka ludowa z dowolnego regionu Polski. 

VIII. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 8 minut. 

IX. Uczestnicy i uczestniczki wystąpić powinni w strojach regionalnych albo 

stylizowanych lub inspirowanych strojami ludowymi.  

X. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-11 lat, 11-15 lat oraz 

15-20 lat. 

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i podziału kategorii w zależności 

od ilości zgłoszeń. 

XII. Prezentacje oceniane będą pod kontem wykonania (walory wokalne oraz 

muzykalność), zastosowania gwary, doboru repertuaru oraz ogólnego wrażenia 

artystycznego. 
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XIII. Na podstawie werdyktu jury w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody I, II i III 

oraz wyróżnienia, przy czym organizator zastrzega sobie prawo zmiany podziału 

nagród i wyróżnień.  

XIV. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. 

XV. Uczestnicy i uczestniczki Przeglądu obowiązkowo przyjeżdżają  

z własnym opiekunem. 

XVI. Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej nad uczestnikami  

i uczestniczkami Przeglądu. 

XVII. W szczególnie uzasadnionym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

w regulaminie. W przypadku zmiany w regulaminie, informacja o tym fakcie 

opublikowana zostanie na www.kultura.krobia.pl. 

http://www.kultura.krobia.pl/

