
 

REGULAMIN 

I.  Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach oraz 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.   
Patronat nad przeglądem obejmuje Wójt Gminy Pawłowice. 

 

II.  Termin i plan imprezy:  
1. Przegląd trwa dwa dni: 21-22.09.2019 r. (Centrum Kultury Pawłowice).  
2. Początek przesłuchao: 21.09.2019 r. o godz. 1100– Sala Koncertowa.  
3. W dniu przesłuchao spotkanie kierowników zespołów z jurorami.  
4. Wyniki przeglądu znajdą się na stronie internetowej: www.kultura.pawlowice.pl po zakooczeniu 

przesłuchao o godz. 2000. 
5. Koncert laureatów, korowód, wręczenie nagród, występ laureata: 22.09.2019 r. o godz. 1500. 

 
III.  Główne Cele:  

1. Ochrona tradycji śpiewu ludowego z zachowaniem lokalnej gwary oraz autentycznego stroju,  
ich sposobu wykonania i dokumentacji.  

2. Zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych regionów Polski. 

3. Popularyzacja dorobku artystycznego zespołów oraz ich repertuaru.  

4. Przekazywanie tradycji różnych regionów Polski młodemu pokoleniu.  

 
IV.  Warunki uczestnictwa:  

1. W przeglądzie biorą udział zespoły śpiewacze (a capella, z towarzyszeniem instrumentu 
lub kapeli ludowej).  

2. Kartę zgłoszenia po dokładnym wypełnieniu należy przesład w terminie do 10 września 2019 r. 
na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67, woj. Śląskie. 

3. W zgłoszeniu wymagane są: pieczątka i podpis dyrektora oraz numer konta bankowego placówki 
delegującej.  

4. Czas trwania występu do 10 min. (występy przekraczające limit czasowy mogą byd przerwane).  

5. Program wpisany w kartę zgłoszenia nie może byd zmieniony w dniu występu.  

6. Nagrodzeni uczestnicy przeglądu zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów.  

7. Prezentowany repertuar nie może powtarzad się przez okres 4 lat.  

8. Informacje o zakwalifikowaniu oraz o kolejności występu znajdą się na stronie internetowej: 
www.kultura.pawlowice.pl od dnia 13.09.2018 r.  

9. Po zakwalifikowaniu się do udziału w przeglądzie uczestnicy dokonują wpłaty akredytacji  
w kwocie 100 zł. (sto zł) na konto organizatora. Nr konta:  41 8447 0005 0000 0198 2000 0001 
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach: z dopiskiem „ZŁOTY TALIZMAN'' w terminie do 20.09.2019 r. 
W przypadku rezygnacji zespołu z udziału w przeglądzie akredytacja nie podlega zwrotowi.  
Po dokonaniu wpłaty organizator wystawi fakturę. 

10. Instytucja delegująca uczestników pokrywa koszt przejazdu. 



11. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji 
konkursowych w radio i TV bez wypłacania honorariów.  

12. Udział zespołu w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych „Złoty Talizman” jest 
równoważny z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych członków zespołu w celu informacji i promocji Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pawłowicach. 

13. Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach nie biorą udziału w części 
konkursowej przeglądu.  

 
V.  Ocena i nagrody  

1. Komisja Artystyczna oceniająca występy będzie brała pod uwagę następujące kryteria:  

 dobór repertuaru prezentującego ludową muzykę, śpiew, a także ludowe zwyczaje 

 strój zgodny z tradycją regionu  

 interpretacja i właściwy dla swojego regionu sposób wykonania  

 czystośd gwary - zachowanie prawidłowego instrumentarium kapel ludowych 
zgodnego z prezentowanym regionem  

 ogólny wyraz artystyczny.  

2. Komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna nagrody 
pieniężne, statuetki oraz dyplomy w kategoriach:  
a) zespoły śpiewacze a capella  
b) zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentu lub kapeli ludowej  

3. Forma uhonorowania laureatów Przeglądu:  

 I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach  

 dla szczególnie wyróżniającego się zespołu przyznawana jest nagroda specjalna - 
ZŁOTY TALIZMAN. W następnej edycji przeglądu laureat tej nagrody jest zaproszony 
do udziału jako gośd specjalny.  

4. Komisji artystycznej przysługuje prawo swobodnego podziału nagród i wyróżnieo.  

 
VI. O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator i jury 
 konkursu.  
  
 Imprezy towarzyszące:  
 * korowód laureatów i zespołów Gminnego Ośrodka Kultury (22.09.2019 r.)  
 * kawiarenka „z tradycją” (21-22.09.2019 r.)  
 Dodatkowych informacji udziela biuro GOK (tel. 32 47 22 570) oraz instruktor GOK: 
 Gabriela Gwiszcz (Tel. 887 577 535)  

 

 


