
  



 

MAŁOPOLSKI PRZEGLAD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „SMOK” 2021 – WIRTUALNIE 

(konkurs on-line) 

 

Regulamin 

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”  w ramach LUDOWYCH 

ECH KURDWANOWA 2021. W DOBRYM KLIMACIE - ODSŁONA WIRTUALNA, zaprasza na MAŁOPOLSKI 

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „SMOK” 2021.  

 

 CELE: 

1. Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych 

małopolskich, amatorskich zespołów folklorystycznych. 

2. Promowanie sztuki ludowej. 

3. Ochrona i dokumentacja tradycji ludowego tańca, śpiewu, a także muzyki 

z Małopolski i okolic. 

4. Pielęgnowanie polskiej tradycji ludowej (w szczególności lokalnej) oraz przekazywanie 

jej wzorców dzieciom i młodzieży. 

5. Wymiana doświadczeń i integracja amatorskich dziecięco-młodzieżowych środowisk 

folklorystycznych. 

6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. 

 

 ORGANIZATOR: 

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”. 

 

 UCZESTNICY:  

Amatorskie, dziecięce i młodzieżowe regionalne zespoły folklorystyczne z Małopolski, 

działające w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych 

placówkach małopolskich, prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej. 

 

  



 ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Przesłanie nagrania programu artystycznego, specjalnie przygotowanego na Przegląd 

(poprzedzonego krótkim wstępem, dotyczącym historii zespołu i ewentualnie okoliczności, 

w jakich został on zrealizowany). 

2. Program może być nagrany w dowolnym miejscu, a także za pomocą każdego urządzenia 

rejestrującego obraz i dźwięk  (w tym również telefonem komórkowym). 

3. Preferowany format filmu wideo: MP4. 

4. Długość nagrania: do 10 minut (wraz ze słowem wstępnym). 

5. Zespoły prezentują się przy akompaniamencie kapeli ludowej. Dopuszczalne jest użycie 

podkładu CD (tzw. półplayback). Wokal musi być wykonany na żywo. 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 4.12.2021 r. za pomocą elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego (wraz z dołączonym nagraniem i stosownymi oświadczeniami), 

udostępnionego na stronie www.krakowiak.edu.pl. 

 

 Przegląd nie ma charakteru konkursu, to jednak prezentacjom będzie przyglądać się grono 

ekspertów, powołane przez Zespół, które dokona omówienia poszczególnych programów.  

W związku z powyższym warto zwrócić uwagę na: 

1. Rytmiczność. 

2. Dostosowanie repertuaru do wieku uczestników. 

3. Dobór muzyki: zachowanie czystości gwarowego brzmienia tekstów.  

4. Dobór kostiumów i rekwizytów dostosowanych do prezentowanego regionu.  

5. Stopień trudności wykonania suity/programu. 

6.  Poprawność wykonania poszczególnych kroków i figur w prezentowanych tańcach. 

W  przypadku polskich tańców narodowych: zgodność z systematyką PTN. W przypadku 

tańców regionalnych: zgodność z autentykiem, lub świadomość stopnia stylizacji prezentacji 

usprawiedliwiona tytułem, kostiumem itd. 

7. Oryginalność prezentacji. 

8. Wyraz artystyczny rozumiany jako emocjonalne zaangażowanie uczestników w wykonywany 

program. 

 

 NAGRODY 

Każdy zespół otrzyma atrakcyjny upominek i pamiątkowy dyplom.  

 Z przesłanych prezentacji powstanie film, który zostanie udostępniony dla szerszej publiczności 

w internecie.   



Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Wysłanie zgłoszenia jest 

równoznaczne akceptacją treści niniejszego regulaminu. 

 

ROZPORZĄDZENIA PRAWNE: 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystywania prezentacji 

poszczególnych uczestników Konkursu bez wypłacania honorariów. 

 

NFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowni Państwo,  

informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Międzyszkolny Ludowy Zespół 

Pieśni i Tańca "Krakowiak" z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bujaka 15, kod pocztowy 30-611 

i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. 

 

Informujemy, że: 

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach. 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą 
przetwarzane na podstawie Waszej zgody. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl. 

 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z: 

a) akceptacją treści niniejszego regulaminu  

b) potwierdzeniem zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO obowiązującą 

w  Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”. 

 

DANE KONTAKTOWE: 
MLZPiT „Krakowiak”  
12 654 42 68 
promocja.krakowiak@interia.pl 
 

ZAPRASZAMY!!! 


