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Regulamin I Regionalnego Festiwalu Kultury Wsi Polskiej 

„DOŻYNKOWO” 

Cyców 2021 

 
ORGANIZATOR: 

Gminny Dom Kultury w Cycowie 

 

TERMIN: 

29.08.2021 /niedziela/ 

 

MIEJSCE: 

Festiwal zostanie przeprowadzony podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Cycowie na 

gminny targowisku „Mój Rynek” 

 

CELE FESTIWALU: 

- prezentacja i kultywowanie tradycji pieśni ludowej, dożynkowej, stylu muzykowania oraz 

popularyzacja i ożywianie tradycji w społeczeństwie. 

- doskonalenie warsztatu twórczego uczestników oraz popularyzacja dorobku zespołów i ich 

repertuaru, 

- zaangażowanie pokoleń do poznawania lokalnej tradycji regionu, 

- umożliwienie twórczej konfrontacji, 

- promocja zespołów i kapel 

 

KATEGORIE: 

- Kapele 

- Zespoły Śpiewaczy 

- Soliści 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Przegląd kierowany jest do solistów, kapel ludowych i zespołów śpiewaczych z 

województwa lubelskiego. 

2. Kapele i zespoły śpiewaczy prezentują po 3 utwory (zachęca się zespoły/kapele do 

uwzględnienia w repertuarze pieśni dożynkowych). 

3. Soliści prezentują 1 utwór ludowy. 

4. Kartę zgłoszeń należy przesłać do dnia 18 sierpnia 2021r na adres gdk@gdkcycow.pl 

lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Dom Kultury w Cycowie, ul. Chełmska 4,      

21-070 Cyców. 

 

PRZEBIEG PRZEGLĄDU: 

1.Część oficjalna – otwarcie Festiwalu. 

2.Kolejność występów określą organizatorzy w programie Festiwalu Kultury Wsi Polskiej 

Cyców 2021. 

mailto:gdk@gdkcycow.pl


3. Narady powołanej komisji konkursowej. 

4. Ogłoszenie wyników. 

5. Wręczenie nagród. 

KRYTERIUM OCENY: 

1.Komisja konkursowa oceniać będzie: 

-folklorystyczny artyzm i technikę wykonania, 

-umiejętności wokalne, 

-dobór repertuaru i jego zgodność z folklorem, 

-sposób i styl wykonania, 

-wyraz i walory artystyczne prezentacji, 

-stroje ludowe, 

-czystość brzmienia i opanowanie instrumentów, opracowanie muzyczne, 

-widowiskowość prezentowanego programu. 

 

 

OCENA I NAGRODY: 

Oceny nadesłanych prezentacji dokona Jury, powołane przez Organizatora. Z prac komisji 

zostanie sporządzony protokół. 

 

Każdy solista, zespół/kapela otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa, zaś laureaci 

otrzymają nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników organizator przewiduje 

poczęstunek. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Biorący udział w Festiwalu soliści, zespoły/kapele akceptują treść niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników 

w czasie przeglądu. 

4. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć i filmu z wydarzenia 

w materiałach reklamowych, promocyjnych, Internecie lub w inny sposób bez wypłacania 

honorariów. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.  

6. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 992z póz. Zmianami.) 

7. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. GDK w Cycowie: 82 56 77 620. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o przetwarzaniu danych: 

1.Gminny Dom Kultury w Cycowie ul. Chełmska 4, 21-070 Cyców jako administrator 

danych osobowych informuje, że dane osobowe, w tym wizerunek uczestników konkursu, 

będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu (przeprowadzenie konkursu, 

wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy 

uczestników i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na 

stronach www, portalach społecznościowych organizatora i w lokalnej prasie).  

2.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody, do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

3.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@ugcycow.pl 

4.Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu. 

5.Dane osobowe nie podlegają mechanizmom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania. 

6.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

7.Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  

 

 


