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REGULAMIN 

PIERWSZEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH 

POWIATU BIŁGORAJSKIEGO 

 

§ 1. Organizator Przeglądu 

1. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87,  

23-400 Biłgoraj 

2. Przegląd odbywa się w ramach projektu  "EtnoPolska 2020"  Narodowego 

Centrum Kultury. 

3. Partner projektu - Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.  

4. Honorowy Patronat nad Przeglądem sprawują: 

o Pani Beata Strzałka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  

o Pan Andrzej Szarlip, Starosta Biłgorajski.  

 

§ 2. Cel Przeglądu 

Celem Pierwszego Przeglądu Zespołów Obrzędowych Powiatu 

Biłgorajskiego jest kultywowanie lokalnego folkloru, wybranych elementów 

kultury ludowej oraz prezentacja ich w tradycyjnych i współczesnych formach 

teatru ludowego. 

 

§ 3. Termin i miejsce 

1. Przegląd odbędzie się w dniu 13.09.2020 roku w godzinach 13.00 – 18.00 

2. Miejsce – Zagroda Sitarska w Biłgoraju, ul. Nadstawna 32. 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa 

1. Przegląd odbędzie się w dwóch etapach: 

I etap – zgłoszenie zespołu wraz z podaniem informacji: tytuł i tematyka 

przedstawienia, przewidywana ilość aktorów, czas trwania i potrzeby techniczne. 

(karta zgłoszenia) 

II etap - przegląd zespołów w dniu 13.09.2020 r. Spośród zespołów, które 

dopełniły formalności tj. złożyły formularz zgłoszeniowy zostaną wyłonieni 

uczestnicy Przeglądu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji zespołu 

decyduje Organizator, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowy 
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dorobek artystyczny zespołu. Do zespołów zostanie wysłana informacja (za 

pomocą maila/poczty tradycyjnej) o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu 

się do Przeglądu. O godzinie prezentacji uczestnicy zostaną zawiadomieni 

telefonicznie lub e-mailowo. 

2. Program do prezentacji w Przeglądzie powinien zawierać tradycyjne treści 

wynikającego z roku rodzinnego, solarnego i agrarnego, jak np. pieśni 

i obrzędy weselne, żniwne itp. 

 

§ 5. Uczestnicy przeglądu 

1. Przegląd skierowany jest do ludowych zespołów obrzędowych z terenu 

powiatu biłgorajskiego. W Przeglądzie mogą wziąć udział przede 

wszystkim wykonawcy prezentujący swoje umiejętności nabyte od 

starszego pokolenia w postaci tzw. „in crudo” lub udokumentowanej 

rekonstrukcji - wywodzący się z tradycji kultury lokalnej (obszar powiatu 

biłgorajskiego). 

2. Każdy zespół zgłasza swój udział w Przeglądzie do 31 sierpnia 2020 roku. 

W przypadku dużej liczby zespołów organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany czasu prezentacji. 

3. Uczestnicy mogą stosować kostiumy i rekwizyty, podkład muzyczny, 

prezentacja może też mieć formę tekstu śpiewanego.  

4. Uczestnicy powinni przybyć na Przegląd co najmniej godzinę przed 

zaplanowanym swoim występem. Godziny występu zostaną przekazane 

uczestnikom po 8 września 2020 r.  

5. Zespół, który zakwalifikował się do Przeglądu a nie będzie mógł 

uczestniczyć, zobowiązany jest do przekazania organizatorowi informacji 

o zaistniałym fakcie tak szybko jak to możliwe.  

6. Uczestnicy zobowiązują się do zaprezentowania repertuaru o charakterze 

ludowym. 

7. Każdy z uczestników Przeglądu zaprezentuje program, który przeszedł 

weryfikację organizatora.  

8. Najpóźniej w dniu Przeglądu zespoły powinny dostarczyć Organizatorowi 

na piśmie scenariusz lub konspekt swojej prezentacji. 

 

  



3 
 

§ 6. Przebieg Przeglądu 

1. Przywitanie 

2. Występy zespołów. Kolejność występów określi Organizator. Program 

zostanie dostarczony do wybranych zespołów. 

3. Wręczenie dyplomów i statuetek. 

4. Zakończenie 

 

§ 7. Warunki dotyczące utworów i prezentacji 

1. Zachęca się zespoły do uwzględnienia w repertuarze zwyczajów i pieśni 

obrzędowych.  

2. Maksymalny czas na występ każdej grupy to 30 minut. 

4. Wymiary sceny 5 m x 4 m. 

 

§ 8. Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody za udział w wysokości 3000 zł brutto dla 

każdego zespołu.  

2. Nagrody zostaną ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach 

projektu „EtnoPolska 2020”. 

5. Każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Biorące udział w Przeglądzie zespoły akceptują treść niniejszego regulaminu. 

2. Koszty transportu zostaną włączone w nagrody pieniężne. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez 

uczestników w czasie przeglądu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć i filmu 

z wydarzenia w materiałach reklamowych, promocyjnych, w internecie lub 

w inny sposób bez wypłacania dodatkowych honorariów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystywania 

prezentacji i scenariusza w dowolnym medium.  

6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.  



4 
 

7. Zgłoszenie (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) należy złożyć w siedzibie Muzeum 

Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby: 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj lub 

przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@muzeumbilgoraj.pl 

8. Szczegółowych informacji o konkursie udziela koordynator Przeglądu – 

Tomasz Brytan, tel. 84 686 27 33 we. 205, edukacja@muzeumbilgoraj.pl  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 

do Pierwszego Przeglądu Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego 

Zagroda Sitarska w Biłgoraju, 13 września 2020 r. 

 

1) Nazwa zespołu lub grupy obrzędowej:  

 

 

2) Miejscowość:  

3) Adres, adres e-mail, telefon kontaktowy  

 

 

4) Kierownik / opiekun zespołu:  

5) adres e-mail, telefon kontaktowy: 

 

6) Tytuły prezentowanego przedstawienia (czas występu max. 30 minut): 

 

 

7) Krótka charakterystyka widowiska  
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8) Liczba członków grupy: 

 

9) Potrzeby: 

a) Mikrofony (ile?) 

b) Stoły (ile?) 

c) Krzesła (ile?) 

d) Inne, (jakie?)  

 

 

 

 

 

10) Krótki opis zespołu, osiągnięcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszam zespół na Pierwszy Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu 

Biłgorajskiego 

 

podpis kierownika zespołu 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika 

przeglądu oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 

1 lit. a rozporządzenia nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane na warunkach określonych w 

Regulaminie.  

3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 

w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj. 

4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem 

tel. nr. 84 688 20 86 lub adresem email: iod@bilgorajski.pl 

5. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu, w tym do czynności ujętych w Regulaminie oraz 

wynikających z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami 

Pani/Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika przeglądu mogą być osoby 

i podmioty zainteresowane zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.  

7. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika przeglądu będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele 

archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.  

8. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika przeglądu danych osobowych 

przetwarzanych na potrzeby Przeglądu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści danych; 

sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.  

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

10. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana* 

lub Uczestnika przeglądu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych.  

* właściwe podkreślić 

(podpis)  

mailto:iod@bilgorajski.pl

