


REGULAMINREGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH 2023WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH 2023
Eliminacje do 57. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  Eliminacje do 57. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  

w Kazimierzu Dolnymw Kazimierzu Dolnym

1. 1. Centrum Spotkania Kultur, Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie przy Centrum Spotkania Kultur, Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie przy 
współpracy Starostw Powiatowych oraz Domów Kultury organizuje kolejny Woje-współpracy Starostw Powiatowych oraz Domów Kultury organizuje kolejny Woje-
wódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych.wódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych.

2. 2. W Przeglądzie mogą wziąć udział:W Przeglądzie mogą wziąć udział:
• • kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu,kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu,
• • zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
• • instrumentaliści – soliści, instrumentaliści – soliści, 
• • śpiewacy bez towarzyszenia instrumentalnego śpiewacy bez towarzyszenia instrumentalnego 

 (z wyłączeniem liry korbowej przy wykonywaniu pieśni „dziadowskich”). (z wyłączeniem liry korbowej przy wykonywaniu pieśni „dziadowskich”).
3. 3. Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru, zespoły śpiewacze Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru, zespoły śpiewacze 

i solistów zachęcamy do uwzględnienia w repertuarze ballad, pieśni obrzędowych i solistów zachęcamy do uwzględnienia w repertuarze ballad, pieśni obrzędowych 
okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także pieśni weselnych, pogrzebowych,  okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także pieśni weselnych, pogrzebowych,  
sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, pieśni przedstawiających czasy wojen oraz sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, pieśni przedstawiających czasy wojen oraz 
okupacji i inne.okupacji i inne.

4. 4. Kapele i zespoły śpiewacze, instrumentaliści i śpiewacy w ramach Wojewódzkiego Kapele i zespoły śpiewacze, instrumentaliści i śpiewacy w ramach Wojewódzkiego 
Przeglądu wykonywać będą po trzy utwory.Przeglądu wykonywać będą po trzy utwory.

5. 5. Łączny czas prezentacjiŁączny czas prezentacji  nie może być dłuższy niż 10 minut.nie może być dłuższy niż 10 minut.
6. 6. W Wojewódzkim Przeglądzie mogą brać udział pretendenci do Konkursu Mistrz W Wojewódzkim Przeglądzie mogą brać udział pretendenci do Konkursu Mistrz 

i Uczeń, który polega na prezentowaniu przez dzieci i młodzież tradycji instrumen-i Uczeń, który polega na prezentowaniu przez dzieci i młodzież tradycji instrumen-
talnych i śpiewaczych przejętych od mistrzów. W tej kategorii uczestnicy wykonują talnych i śpiewaczych przejętych od mistrzów. W tej kategorii uczestnicy wykonują 
po dwa utwory. Każda pozycja prezentowanego repertuaru powinna być rozpoczęta po dwa utwory. Każda pozycja prezentowanego repertuaru powinna być rozpoczęta 
przez mistrza i samodzielnie kontynuowana przez ucznia (grupę). Jest to konkurs dla przez mistrza i samodzielnie kontynuowana przez ucznia (grupę). Jest to konkurs dla 
ucznia, a nie dla mistrza.ucznia, a nie dla mistrza.

7. 7. KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ należy przesłać na 14 dni przed ustalonym terminem  KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ należy przesłać na 14 dni przed ustalonym terminem  
Przeglądu do Organizatora, u którego odbywał się będzie dany Przegląd. Wzór Przeglądu do Organizatora, u którego odbywał się będzie dany Przegląd. Wzór 
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ stanowi KARTY ZGŁOSZENIOWEJ stanowi załącznik nr 1załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  do niniejszego Regulaminu. 

8. 8. Przesłuchania będą prezentowane w kolejności ustalonej przez Organizatora.Przesłuchania będą prezentowane w kolejności ustalonej przez Organizatora.
9. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw, w tym praw autor-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw, w tym praw autor-

skich innych twórców, których dzieło Wykonawca przedstawił jako własne.  skich innych twórców, których dzieło Wykonawca przedstawił jako własne.  
Odpowiedzialność za prezentowany utwór spoczywa na Wykonawcy oraz  Odpowiedzialność za prezentowany utwór spoczywa na Wykonawcy oraz  
Instruktorze. Instruktorze. 



10. 10. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i multimedial-Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i multimedial-
ną Wydarzenia, które będzie wykorzystywane bez ograniczeń czasowych oraz ną Wydarzenia, które będzie wykorzystywane bez ograniczeń czasowych oraz 
terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym  terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym  
Wydarzenia.Wydarzenia.

11. 11. Uczestnicy wysyłając KARTĘ UCZESTNICTWA, zgadzają się na bezterminowe Uczestnicy wysyłając KARTĘ UCZESTNICTWA, zgadzają się na bezterminowe 
oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, a także udzielają prawa do rejestracji oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, a także udzielają prawa do rejestracji 
występów w formie foto, audio, wideo oraz na ich przechowywanie i wykorzy-występów w formie foto, audio, wideo oraz na ich przechowywanie i wykorzy-
stanie w celach promocyjnych, dokumentacyjnych, a także transmisji wydarzenia  stanie w celach promocyjnych, dokumentacyjnych, a także transmisji wydarzenia  
w mediach społecznościowych.w mediach społecznościowych.

12. 12. W przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej Organizator W przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej Organizator 
zastrzega prawo do zmiany terminów oraz zasad uczestnictwa w Eliminacjach.zastrzega prawo do zmiany terminów oraz zasad uczestnictwa w Eliminacjach.

13. 13. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje 
Organizator.Organizator.

14. 14. Ostateczną interpretację zasad niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.Ostateczną interpretację zasad niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.
15. 15. W wyniku Wojewódzkiego Przeglądu najlepsze kapele, zespoły śpiewacze i soliści W wyniku Wojewódzkiego Przeglądu najlepsze kapele, zespoły śpiewacze i soliści 

zostaną zakwalifikowani na 57. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych zostaną zakwalifikowani na 57. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu do konkursu lub do udziału w koncertach towarzyszących oraz/lub w Kazimierzu do konkursu lub do udziału w koncertach towarzyszących oraz/lub 
do 57. Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.do 57. Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.

16. 16. Do udziału w OFKiŚL nie mogą być zakwalifikowani laureaci głównych nagród – Do udziału w OFKiŚL nie mogą być zakwalifikowani laureaci głównych nagród – 
Baszt oraz I miejsc w poszczególnych kategoriach tego Festiwalu z lat: 2021 i 2022. Baszt oraz I miejsc w poszczególnych kategoriach tego Festiwalu z lat: 2021 i 2022. 
Ograniczenie to nie dotyczy Wykonawców pragnących zakwalifikować się do Ograniczenie to nie dotyczy Wykonawców pragnących zakwalifikować się do 
festiwalu „Sabałowe Bajania”.festiwalu „Sabałowe Bajania”.

17. 17. Harmonogram eliminacyjny stanowiHarmonogram eliminacyjny stanowi załącznik nr 2 załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  do niniejszego Regulaminu. 
18. 18. Informacje w formie elektronicznej można odnaleźć na stronie oraz w mediach Informacje w formie elektronicznej można odnaleźć na stronie oraz w mediach 

społecznościowych Organizatoraspołecznościowych Organizatora www.csklublin.pl www.csklublin.pl
19. 19. Osoby odpowiedzialne za Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych:Osoby odpowiedzialne za Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych:

Andrzej OsuchAndrzej Osuch
nr tel.: 81 441 56 54nr tel.: 81 441 56 54

Agnieszka Karpińska Agnieszka Karpińska 
nr tel.: 81 441 56 55nr tel.: 81 441 56 55

e-mail: festiwalkazimierz@csklublin.ple-mail: festiwalkazimierz@csklublin.pl

Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
Centrum Spotkania Kultur w LublinieCentrum Spotkania Kultur w Lublinie

plac Teatralny 1, 20-029 Lublinplac Teatralny 1, 20-029 Lublin
FB / Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków LudowychFB / Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych


