
II Biskupiański Przegląd Folklorystyczny 
im. Jana z Domachowa Bzdęgi  

Stara Krobia – Domachowo 2018 

 
Regulamin Przeglądu Tańca Tradycyjnego 

 
I. Organizatorem Przeglądu 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. Przegląd ma na celu popularyzację tańców tradycyjnych  

oraz położenie nacisku na poprawność ich wykonywania. 

III. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18 uczęszczających  

do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 

przedszkoli, w szczególności mieszkających na terenie gminy Krobia i 

Biskupizny oraz wszystkich innych zainteresowanych kulturą ludową.  

IV. Termin Przeglądu Tańca Tradycyjnego to: 11września 2018r. Planowana 

godzina rozpoczęcia: 11:00 Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. 

Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi. 

V. Zgłoszenia składać należy do dnia 7 września 2018r. w siedzibie 

organizatora (ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia) osobiście, drogą 

pocztową lub mailowo na adres: imprezy@kinoszarotka.pl. Liczba 

uczestników ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.  

VI. Występy uczestników i uczestniczek oceniane będą przez trzyosobowe jury 

powołane przez organizatora. 

VII. Uczestnicy i uczestniczki prezentować się będą w formule par 

tanecznych (chłopak i dziewczyna). 

VIII. Uczestnicy i uczestniczki zaprezentować mają trzy tańce:  

1. biskupiański wiwat  

2. jeden inny, dowolnie wybrany taniec biskupiański wybrany spośród 

tańców wskazanych dalej. Do wyboru są: równy, „szewc”, „idź 

sobie”(„nie chcę cię”)  

3. jeden inny taniec ludowy, dowolnie wybrany spośród wskazanych 

dalej. Do wyboru są: polka, krakowiak. 

4. Podkłady muzyczne wyżej wymienionych tańców do pobrania na 

stronie : www.kultura.krobia.pl  

IX. Uczestnicy i uczestniczki wystąpić powinni w strojach regionalnych  

albo stylizowanych lub inspirowanych strojem ludowym.  

X. Uczestnicy i uczestniczki oceniani będą w czterech kategoriach wiekowych: 

5-6 lat, 7-11 lat, 12-15 lat oraz 16-18 lat. 

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

zależności od ilości zgłoszeń. 

XII. Prezentacje oceniane będą pod kontem techniki tanecznej, opracowania 

choreograficznego, wyczucia rytmu oraz ogólnego wrażenia 

artystycznego. 

mailto:imprezy@kinoszarotka.pl
http://www.kultura.krobia.pl/


XIII. Oceny prezentacji dokonywać będzie jury powołane przez organizatora. 

XIV. Na podstawie werdyktu jury w każdej kategorii przyznane zostaną 

nagrody - I, II i III - oraz wyróżnienia, przy czym organizator zastrzega 

sobie prawo innego podziału nagród.  

XV. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz podkład muzyczny  

do prezentacji.  

XVI. Uczestnicy i uczestniczki Przeglądu obowiązkowo przyjeżdżają  

z własnym opiekunem. 

XVII. Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej nad uczestnikami Przeglądu. 

XVIII. 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 

XIX. Uczestnicy i uczestniczki przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatora.  

XX. Uczestnicy i uczestniczki przeglądu wyrażają zgodę na wykorzystywanie 

i upublicznianie wizerunku w związku z przeglądem a także 

dokumentacją fotograficzną przeglądu. 
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