
 

Regulamin XVIII Przeglądu Zespołów Ludowych 

 i Folklorystycznych Jaczów 2021’ 

I. Informacje podstawowe 

1. Organizatorem XXVIII Przeglądu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych Jaczów 2021’, 

zwanym dalej „Przeglądem”, jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej z siedzibą 

w Jerzmanowej przy ul. Głogowskiej 8, 67-222 Jerzmanowa.  

2. Miejsce i termin Przeglądu: 27 czerwca 2021r.  

Ze względu na  obowiązujące  warunki prawne przegląd odbywać się będzie  wyłącznie 

online z wykorzystaniem  serwisów internetowych Facebook i Youtube. 

 

II. Cele Przeglądu 

1. Prezentacja dorobku artystycznego zespołów ludowych i folklorystycznych. 

2. Ochrona i popularyzacja tradycji ludowych, ze szczególnym naciskiem na pieśni i tańce 

ludowe. 

3. Pielęgnacja tradycji regionalnych. 

4. Aktywizacja  społeczności lokalnej w zakresie  rozwoju oraz  popularyzacji kultury 

ludowej.  

5. Promocja Jaczowa oraz gminy Jerzmanowa. 

 

III. Zasady udziału w Przeglądzie: 

1. W Przeglądzie mogą brać udział zespoły ludowe i folklorystyczne, prezentujące 

rodzimy folklor lub program stylizowany na ludowy. 

2. Zespoły przygotowują  2 utwory promujące pieśni i tańce ludowe.  

3. Warunkiem uczestnictwa  w przeglądzie jest nagranie przez Zespół jednego filmiku, 

 w którym prezentowane będą dwa  utwory promujące taniec i śpiew ludowy.  

4. Filmik powinien spełniać następujące warunki: 

1) video MP4 (obraz i dźwięk) 

2) czas trwania nagrania  to maksymalnie 10 minut.  

5. Zgłoszenie   powinno zawierać :  

1) czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia i  przesłaną  na adres: 

 

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 

ul. Głogowska 8 

67-222 Jerzmanowa 

lub 

 mailowo: kontakt@gckjerzmanowa.pl 

 

2) załącznik w  postaci linku do materiału video wysłanego przez serwer zewnętrzny 

www.wetransfer.com lub inny, 

3) lub załącznik w postaci pendriv’a przesłanego pocztą tradycyjną.    

 

6. Zgłoszenia wraz z nagraniem należy przesyłam w terminie do dnia   

18 czerwca 2021r. 
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7. Filmiki z innych przeglądów, festiwali, występów publicznych NIE  zostaną 

dopuszczone  do  eliminacji. 

8. Nie dopuszcza się stosowania  playbacków.  

 

IV. Jury 

1. Spośród  nadesłanych  nagrań Jury wybierze  10  Zespołów, które zostaną 

zaprezentowane przez Organizatora online.  

2. Jury zostanie powołane  przez organizatora na czas trwania  Przeglądu i oceniać będzie 

prezentacje (nagrania) według  następujących kryteriów: 

1) dobór repertuaru zgodny z tematyką przeglądu, 

2) oryginalność  kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania, 

3) pokaz sceniczny, w tym taniec, choreografia, 

4) profesjonalizm wykonania nagrania. 

3. Werdykt Jury jest ostateczny.     

 

V. Sprawy organizacyjne 

1. Organizator w dniu 27 czerwca 2021r. zaprezentuje  na stronie internetowej  

www.gckjerzmanowa.pl  oraz Fb przesłane filmiki, które zgodnie z decyzją jury zostały 

zakwalifikowane do Przeglądu.   

2. Każdy Zespół, który zakwalifikuje się do udziału w Przeglądzie otrzyma od organizatora 

podziękowanie za udział  w formie  okolicznościowej statuetki. 

3. Statuetka zostanie przesłana  na adres  Zespołu wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym.   

 

VI. Prawa autorskie: 

1. Zespół z chwilą przesłania zgłoszenia wraz z filmikiem  przenosi na organizatora całość 

autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.  

2. Prawa nabyte zgodnie z pkt 1 uprawniają organizatora do korzystania, używania  

i rozpowszechniania nagrania we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, 

w całości lub części.  Zespół zezwala organizatorowi na wykonywanie wszelkich praw 

zależnych do nagrania, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody 

na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie 

organizatora), a także zezwala organizatorowi na przeniesienie nabytych praw 

majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w 

szczególności następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie nagrania  lub jego części we wszelkiej postaci,  

2) zwielokrotnianie nagrania lub jego części za pomocą wszelkich technik w dowolnej 

ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w 

szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, 

kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i 

komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym 

formacie,  

3) wprowadzanie nagrania lub jego części oraz jej zwielokrotnionych nośników do 

obrotu, 

4)  wprowadzanie nagrania  lub jego części do pamięci komputera, 
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5)  wykorzystanie nagrania lub jego części w celach promocji  imprezy; 

6)  wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

7) zmian, przerabiania, poprawiania, itp.  

 

3. Uwagi końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji  audio, 

video i zdjęciowej Przeglądu oraz wykorzystania prezentacji zespołów w radio, 

telewizji  i Internecie, bez wypłacania honorariów. 

3. Przegląd nie ma charakteru konkursu. 

4. Sprawy organizacyjne i szczegóły dotyczące Przeglądu można uzgadniać 

telefonicznie z p. Barbarą Reszczyńską tel.:76 8 38 43 24, mail: 

b.reszczynska@gckjerzmanowa.pl   

5. Organizator zastrzega sobie  prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym 

powiadomi  zainteresowanych na stronie  www.gckjerzmanowa.pl   
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