
                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„KULTURA I FOLKLOR PODBABIOGÓRZA” –VI EDYCJA 

 

I. CELE KONKURSU  

1. Ochrona tradycji folkloru podbabiogórskiego. 

2. Kultywowanie i poszanowanie dziedzictwa Podbabiogórza. 

3. Zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej.  

4. Stworzenie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń.  

II. UCZESTNICY  

1. W Konkursie uczestniczą zespoły regionalne działające na obszarze działania 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” tj. z terenu 9 gmin 

Podbabiogórza takich jak: Budzów, Bystra – Sidzina, Jordanów Gmina, 

Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, 

Zembrzyce. 

III.  KATEGORIE ZESPOŁÓW 

1. Zespoły dziecięce  

2. Zespoły młodzieżowe 

3. Zespoły dorosłe  

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie uczestniczą zespoły regionalne działające na obszarze LGD 

„Podbabiogórze” prezentujące wyłącznie folklor regionu podbabiogórskiego. 

2. Gmina może wytypować do konkursu wyłącznie jeden Zespół, jako 

reprezentanta gminy. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Zespołu z 

danej gminy o udziale w konkursie decyduje data zgłoszenia. 



3. Zespoły powinny przygotować 20 minutowy występ taneczno – wokalny 

związany z folklorem Podbabiogórza lub program z określonym tytułem 

widowiska opartym na folklorze Podbabiogórza. 

4. Program powinien być urozmaicony scenkami obyczajowymi, grami                                

i zabawami, które nie mogą przekraczać czasowo ¼ całości programu.  

5. Zespoły występują w towarzystwie muzyki złożonej z tradycyjnych 

instrumentów ludowych. Wyklucza się stosowanie playbacków                                           

i półplaybacków.  

6. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 02 września 2019 r. na 

adres: 

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” 

34 – 200 Sucha Beskidzka  

ul. Mickiewicza 19 

V. OCENA ZESPOŁÓW  

1. Organizator powołuje komisję konkursową. 

2. Komisja konkursowa liczy od 3 do 5 członków.  

3. Powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna oceniać będzie zespoły 

według następujących kryteriów:  

- wybór tematu widowiska i dostosowanie jego prezentacji do wieku, 

- tańce i ich wykonanie zgodnie z tradycją,  

- śpiew ludowy i sposób muzykowania, 

- strój i ubiór ludowy, rekwizyty, 

-  gwara, 

- kompozycja programu i ogólny wyraz artystyczny.  

VI.  NAGRODY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja konkursowa przyzna dyplomy            

i nagrody rzeczowe w wysokości 7 000 zł.  

VII. UWAGI ORGANIZACYJE 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”                          

z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19. 

2.  Konkurs odbędzie się podczas „Europejskich Dni Dziedzictwa” w Sidzinie            

w dniu 08 września 2019 r., od godz. 12.00  

3. Zespoły uczestniczące w Konkursie przyjeżdżają do Sidziny na własny koszt.  

4. Organizatorzy zapewniają wszystkim zespołom posiłek w dniu występu.  



5. Zespoły zgłaszają się na Konkurs z imiennym wykazem członków zespołu                     

z własnoręcznymi podpisami lub pieczęcią instytucji delegującej.  

6. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu udziela Biuro Zarządu 

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, tel. (33) 874 -41 -72, kom. 667 – 609 

– 609  

7. Koordynatorami konkursu w gminach obszaru działania LGD są Gminne 

Ośrodki Kultury tj. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Budzowie                 

z siedzibą w Palczy, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu  

w Bystrej-Sidzinie,  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji                               

w Jordanowie, Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie, Miejska Biblioteka 

Publiczna w Makowie Podhalańskim, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, 

Miejski Ośrodek Kultury w Suchej Beskidzkiej, Babiogórskie Centrum 

Kultury w Zawoi, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach. 

8. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu. 

VIII.  DANE OSOBOWE 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze 

z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, numer KRS 

0000254272.  

2. Uczestnicy Konkursu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych                     

i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz wykorzystania do materiałów promocyjnych, 

informacyjnych przez LGD „Podbabiogórze” na podstawie dobrowolnej zgody 

Uczestników. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. 

Mickiewicza 19, numer KRS 0000254272, na potrzeby organizacji Konkursu 

oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). 

Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne 

oraz, że mają prawo zarówno do wglądu do swoich danych, jak również ich 

poprawiania, a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania 

przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 


