
 

 

 REGULAMIN 

 IX Powiatowy Przegląd 

 Dziecięcych Zespołów Regionalnych 

im. Zofii Bugajskiej 

Maków Podhalański  6 maja 2023 r. 

 

 Cele Powiatowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Regionalnych : 

1. Ochrona najcenniejszych tradycji folkloru dziecięcego powiatu suskiego. 

2. Zainteresowanie Dzieci i młodzieży tradycyjnym muzykowaniem, 

śpiewaniem i tańcem ludowym. 

3. Stworzenie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń. 

 

      1. 

Zasady ogólne: 

Do udziału w przeglądzie Organizatorzy zapraszają dziecięce zespoły regionalne, kapele oraz 

grupy śpiewacze z terenu Powiatu Suskiego. 

       

      2. 

Przegląd odbędzie się w dniu 6 maja 2023 roku  na Estradzie „Makowianka” w Makowie 

Podhalańskim i będzie miał charakter konkursu, po raz drugi  już konkurs rozgrywany będzie  

w następujących kategoriach: 

kat. I - zespoły regionalne ( dopuszcza się przedział wiekowy 6 - 14 lat) 

kat. II – kapele 

kat. III – grupy śpiewacze. 

      



 

 

Ponieważ przegląd adresowany jest do dziecięcych zespołów  i grup regionalnych 

składających się z dzieci w wieku szkolnym.  Wiek członków zespołów nie może 

przekraczać  14 lat i być mniejszy niż 6 lat. 

 

 

Wiek członków grup śpiewaczych i kapel nie może przekraczać 15 lat. 

Nie dopuszcza się udziału zespołów przedszkolnych. 

W programie dopuszcza się udział osoby starszej, jako grającej w kapeli akompaniującej 

zespołowi oraz instruktorów. 

Wymagany jest jedynie akompaniament muzyki „na żywo”. 

       

      3. 

Oceny prezentacji dokonywać będzie komisja złożona ze specjalistów  choreografów, 

etnografów i muzykologów. 

 Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie występy według następujących 

kryteriów : 

 

 Formę widowiska. 

 Dobór stroju adekwatny do wieku wykonawców. 

 Dobór tekstów adekwatny do przedstawianych treści oraz melodii ściśle związanych 

z regionem. 

 Dobór tekstów oraz pieśni dobrany do wieku wykonawców. 

 Dobór zabaw i wyliczanek. 

      4. 

W każdej z kategorii laureatom zostaną przyznane: 

 wyróżnienia specjalne I, II, i III stopnia oraz nagrody rzeczowe, 

bony podarunkowe do wykorzystania w sklepie z artykułami regionalnymi. 

 

      5. 

Czas programu prezentowanego przez zespół nie powinien przekraczać 30 minut i nie być 

krótszy niż 20 minut 

 natomiast kapel i grup śpiewaczych  od 7 do10 minut. 

 



 

 

Wykonawcy kategorii I winni przestawić widowiska zawierające elementy zabaw 

wyliczanek, śpiewek oraz tańców ściśle związanych z reprezentowanym przez wykonawców 

regionem oraz dostosowanych do wieku wykonawców. 

 

      6. 

Po ocenie prezentacji konkursowych we wszystkich kategoriach  oraz przyznaniu nagród 

organizatorzy przewidują spotkanie konsultacyjne dla instruktorów  poszczególnych grup. 

 

      7. 

Ocena Komisji jest niepodważalna i nie podlega zmianie. 

 

      8. 

W roku 2023 komisja oceniająca w kategorii zespołów regionalnych może spośród 

laureatów wyłonić jeden zespół który zostanie delegowany do udziału w 46 Karpackim 

Festiwalu Dziecięcych Zespołów regionalnych w Rabce – Zdroju ( czerwic b.r.) pod 

warunkiem , że zaprezentowany program będzie spełniał kryteria regulaminowe 

Karpackiego Festiwalu 

 

 

Postanowienia końcowe: 

Warunkiem uczestnictwa w IX Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów 

Regionalnych im. Zofii Bugajskiej  jest nadesłanie do dnia 20 kwietnia 2023 na adres e-

mail: zbyszek.kowalski1@onet.eu  lub dostarczenie osobiście do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3 maja 23 wypełnionej karty zgłoszenia wraz z 

aktualnymi oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku. 

 

      9. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: 

 Anna Kowalska Wicherek tel: 796 188 827 

 Zbigniew Kowalski tel: 530 141 785 

 

 

mailto:zbyszek.kowalski1@onet.eu


 

 

Patronami  IX Powiatowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Regionalnych  im. Zofii 

Bugajskiej w Makowie Podhalańskim w roku 2023 roku są : 

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego 

 

Organizator : 

Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury 

w Makowie Podhalańskim 

 

Współorganizator: 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 

 

Powiatowy Przegląd od 2023 roku wspiera  

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu 

 



 

 

 

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych 

a) 1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatora swoje prawa majątkowe do 

artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Przeglądu, w celu wykorzystania 

ich przez organizatora w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na 

następujących polach eksploatacji” 

b) Utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formatach jak fotografia, audio, video, 

c) Zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 

d) Wprowadzania do obrotu, 

e) Wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci internet, 

f) Publicznego odtwarzania, wyświetlania, 

g) Najmu i dzierżawy, 

h) Nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i 

retransmisji. 

2. Uczestnicy Przeglądu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnienia 

swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych 

i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu. 

3. Uczestnicy podają dane osobowe w związku z udziałem w Przeglądzie 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia- w tym w celu umieszczenia 

na ich tronach internetowych oraz wykorzystania w ramach prowadzonej 

dzielności statutowej organizatora. 

4. Wszelkie oświadczenia, w tym na karcie zgłoszeniowej , składa osoba 

upoważniona do reprezentacji uczestników, w szczególności osób 

niepełnoletnich.  

Informacja – przetwarzania danych osobowych 

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Makowie Podhalańskim podmiotowi współpracującemu przy organizacji 

Przeglądu. 

Administratorem  danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie 

Podhalańskim z siedziba w Makowie Podhalańskim, tel 33 8771341, email 

biblioteka@makow-podhalanski.pl. oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej z 

siedzibą w Suchej beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, 

email:promocja@powiatsuski.pl Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych znajdują się w siedzibie organizatora.   
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