
Regulamin  
Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych,  

Kapel i Śpiewaków Ludowych 
 

 

ORGANIZATORZY  

Starostwo Powiatowe w Chełmie 

Urząd Gminy Wojsławice 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

 

ZASADY I PRZEBIEG PRZEGLĄDU 

(1) Udział w Przeglądzie jest dobrowolny. 
(2) Przegląd skierowany jest do wykonawców z terenu powiatu chełmskiego. 
(3) Kategorie konkursowe: 

 kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu, 

 zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego), 

 instrumentaliści, 

 śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego), 

 wykonawcy w kategorii folkloru rekonstruowanego (soliści i grupy wykonawcze), którzy 
przyswoili repertuar lokalny w niebezpośrednim przekazie lub inną drogą odmienną niż 
tradycyjna. 

(4) W Przeglądzie mogą brać udział pretendenci do Konkursu Duży - Mały, który polega na 
prezentowaniu przez dzieci tradycji instrumentalnych i śpiewaczych przejętych od mistrzów. 

(5) Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru Organizatorzy zachęcają zespoły 
śpiewacze i solistów do uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych okresu Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy, pieśni weselnych, pogrzebowych, sobótkowych, żniwnych  
i dożynkowych oraz ballad. 

(6) Kapele, zespoły śpiewacze, instrumentaliści i śpiewacy wykonują podczas Przeglądu dwa 
utwory. 

(7) Warunkiem udziału w Przeglądzie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik 
do Regulaminu) w terminie do 30 kwietnia 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Chełmie,  
pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm. 

(8) Przegląd odbędzie się 17 maja 2015 r. w Wojsławicach. Rozpoczęcie o godz. 10.  
O szczegółach organizacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

(9) Oceny występów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów, która przyzna 
nagrody i wyróżnienia. Komisja wytypuje spośród uczestników Przeglądu reprezentantów 
powiatu chełmskiego na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie  
(31 maja 2015 r.). Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

(10)  Uwaga - w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie nie mogą brać 
udziału laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu z lat 
2013, 2014 (kapele i instrumentaliści), 2012, 2013, 2014 (zespoły śpiewacze i śpiewacy). 

 
KONTAKT 

Joanna Wąsowicz, Starostwo Powiatowe w Chełmie, tel. 82 56 27 507  

Andrzej Sar, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, tel. 81 532 42 08 wew. 33 

 



Załącznik do regulaminu  

 

Karta zgłoszenia  
udziału w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych,  

Kapel i Śpiewaków Ludowych w dn. 17 maja 2015 r. w Wojsławicach 

 
(1) Imię i nazwisko wykonawcy/ nazwa zespołu lub kapeli 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

(2) Adres, nr telefonu 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

(3) Imię i nazwisko kierownika zespołu lub kapeli 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(4) Tytuły pieśni/ utworów 

1. .......................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................... 

(5) Liczba osób 

.............................................................................................................................................................. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Proszę poniżej zaznaczyć znakiem X wybraną 

opcję. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niezaznaczenie żadnej z opcji 

jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do udziału w Przeglądzie.   

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Powiatowego Przeglądu 
Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

  
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

� �  

  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Data i czytelny podpis wykonawcy lub kierownika zespołu/kapeli  


