
REGIONALNY PRZEGLĄD 

ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NAROL, 20 maja 2018r. 



 
ze środków samorządu powiatu lubaczowskiego 
 

Termin:    20 maja 2018r. 

 Rozpoczęcie Przeglądu Zespołów o godz. 14
30

 

Miejsce:   Narol – plac przed Ratuszem  

Cel: 

 Popularyzacja folkloru i dorobku muzycznego zespołów i kapel 

 Konfrontacja poziomu i możliwości artystycznych wykonawców. 

 Pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej wzorów dzieciom  

i młodzieży. 

Organizatorzy: 

 Starosta Lubaczowski 

 Burmistrz Miasta i Gminy Narol 

 Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 

 Gok Narol 

Zasady uczestnictwa: 

 W przeglądzie mogą brać udział zespoły i kapele ludowe, zespoły 

śpiewacze, zespoły pieśni i tańca, z terenu województwa 

podkarpackiego i lubelskiego, 

 Uczestnicy przedstawiają dowolny program muzyczny  

o tematyce folklorystycznej, ludowej. 

 Wiek uczestników powyżej 15 lat. 

 Zespoły są zobowiązane do zaprezentowania utworów lub 

układów tanecznych w czasie nieprzekraczającym 15 min. 

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania godziny swojego 

występu i zgłaszania się trzydzieści minut przed występem. 

 Występy przekraczające limit czasowy będą przerywane. 

 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu się do 

udziału w przeglądzie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności 

występu zespołów. 

 Zespoły są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania 

organizatora o rezygnacji w przeglądzie, co najmniej 4 dni przed 

planowaną imprezą. 

 

 

Kryteria oceny: 

 Dobór repertuaru w tym opracowanie muzyczne, artystyczne, 

choreograficzne,  

 Poziom wykonawczy zespołów, technika wykonania utworów 

 Estetyka i prawidłowy dobór kostiumów, instrumentów 

 Ogólny wyraz i walory artystyczne zespołów 

Nagrody: 

 Organizatorzy powołują jury, które dokona oceny prezentacji 
konkursowych, przyzna nagrody a także dyplomy. 

 Każdy zespół biorący udział w konkursie otrzyma nagrodę 

finansową, oraz pamiątkowy dyplom. 

 Komisja zastrzega sobie prawo podziału zespołów na kategorie 
w zależności od konwencji artystycznej zgłoszonych do 

przeglądu grup. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, oraz ciepły 
posiłek i napoje dla uczestników przeglądu. 

 Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

 Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów marketingowych organizatora. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania, 
nagrywania, fotografowania występów i późniejszego 

wykorzystywania prezentacji konkursowych w mediach bez 

wypłacania honorarium uczestnikom. 

 Szczegółowe informacje oraz dokładnie wypełnione karty 
zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 maja 2018r., na adres: 

 

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie 

ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, 

tel./fax 016 632 11 26, 531 676 066 

e-mail: pckis@lubaczow.powiat.pl 
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