
REGULAMIN
XXXVI WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU

 KAPEL I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
 WARMII I MAZUR

JEZIORANY 
12-13.06.2021

1. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:
Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miejski w Jezioranach

3. CELE PRZEGLĄDU:

● prezentacja najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej;
● ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania 

i śpiewu ludowego; 
● popularyzacja folkloru Warmii i Mazur oraz innych regionów etnograficznych Polski, 

z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych;
● popularyzacja i ożywianie tradycji w społeczeństwie;
● umożliwienie twórczej konfrontacji.

4. CZAS, MIEJSCE I FORMA PRZEGLĄDU: 

XXXVI Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur 
odbędzie się 12-13 czerwca 2021 roku w Jezioranach, na terenie Amfiteatru 
Miejskiego. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia imprezy w inne 
miejsce w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych.
Przegląd ma formę konkursu.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 Program konkursowy musi uwzględniać folklor Warmii i Mazur 

(nie mniej niż 2 utwory).
 Wykonawcy zobowiązani są do prezentacji programu konkursowego, którego czas nie

może przekroczyć 12 minut.
 Wykonawcy zobowiązani są do prezentowania swojego repertuaru z dźwiękiem 



na  żywo,  bez  użycia  wcześniej  nagranej  ścieżki  dźwiękowej (playbacku  lub
półplaybacku).

 Koszty przejazdu i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.
 O kolejności występu uczestników konkursu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 Wykonawców  zgłaszają  instytucje  delegujące.  Wypełnioną  kartę  zgłoszeń  udziału

należy przesłać do dnia 20 maja br. na adres organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach
ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany

e-mail: mok.biuro@wp.pl
tel. 89 718 12 16

 Zgłoszeni uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do opłacenie wpisowego w wysokości
25 zł od każdego uczestnika (w tym każdego uczestnika zespołu) najpóźniej do dnia 
20.05.2021 r.
W tej kwocie organizator zapewnia ciepły posiłek.
W tytule przelewu należy wpisać: 

„Opłata wpisowa wykonawcy (nazwa zespołu/solisty)……....... na XXXVI
Wojewódzki Przegląd Kapel”.

Nr konta Miejskiego Ośrodka Kultury: SBL Olsztyn o/Jeziorany
17 8858 1011 2002 0000 0664 8001

Brak opłaty wyklucza  wykonawcę z konkursu.  Organizator  nie  zwraca  wpisowego
zespołom/solistom, którzy zrezygnują z udziału w Przeglądzie po 7.06.2021 r.

6. JURY:
W skład  komisji  oceniających  prezentacje  konkursowe  wejdą  specjaliści  z  dziedziny
folkloru, etnografii i muzyki.

7. KRYTERIA OCENY:
 dobór repertuaru i powiązanie muzyki, śpiewu i ruchu scenicznego w prezentowanym

programie;
 folklorystyczny  autentyzm  melodyczny,  słowny  i  instrumentalny  prezentowanych

utworów (cechy gwarowe śpiewu, tradycyjne instrumenty ludowe);
 artyzm i technika wykonania;
 autentyzm przekazu i technika wykonania;
 estetyka strojów ludowych i rekwizytów;
 zachowanie oryginalności tradycyjnych strojów ludowych;
 pamięciowe opanowanie tekstów piosenek i nut;
 muzyczny przekaz na żywo;
 ogólny wyraz artystyczny;
 czas występu.

8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
 Podczas  Przeglądu  przyznawane  są  nagrody  finansowe  oraz  rzeczowe,  a  także

wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
 Fundatorami nagród są instytucje patronujące oraz sponsorzy komercyjni.
 Laureat pierwszej nagrody zdobytej  przez wykonawcę/ów w ubiegłym roku (lub w

ostatniej edycji w 2019 r.), nie może być ponownie nominowany do danej nagrody w
kolejnym roku.

mailto:mok.biuro@wp.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acie%C5%BCka_d%C5%BAwi%C4%99kowa


9. KATEGORIE WYKONAWCÓW:

Regulamin Konkursu przewiduje 4 kategorie wykonawców:
KAPELE -
tradycyjne  kapele  ludowe,  w  których  skład  i  repertuar  winien  być  zgodny  
z  tradycyjnymi  wzorami  danego  regionu:  z  udziałem  lub  bez  udziału  solistów;
ZESPOŁY ŚPIEWACZE -
zespoły  śpiewacze  z  towarzyszeniem  lub  bez  towarzyszenia  instrumentów
muzycznych;

SOLIŚCI - 
śpiewacy i/lub instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, tj: skrzypce,
złóbcoki,  mazanki,  cymbały,  dudy,  gajdy,  kozioł,  trombita,  ligawka,  bazuna,
heligonka, harmonia, (z wyłączeniem akordeonu) różnego rodzaju fujarki, piszczałki,
inne instrumenty i narzędzia muzyczne;
ZESPOŁY ŚPIEWACZO-TANECZNE - 
zespoły  śpiewacze  z  towarzyszeniem  instrumentów  muzycznych  i  elementów
tanecznych.

10. LICZBA UCZESTNIKÓW:
Liczba uczestników Przeglądu jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń
organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia eliminacji konkursowych.

11. PROGRAM PRZEGLĄDU:
Ramowy program Przeglądu,  wraz z informacją o zakwalifikowaniu  do udziału  
w imprezie zostanie przesłany wykonawcom na adres podany w karcie zgłoszenia 
w  terminie  do  dnia  27  maja  2021 roku. Szczegółowy  program  Przeglądu
uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników, w tym od liczby zgłoszonych
uczestników w ramach poszczególnych kategorii wykonawców.

12. Dodatkowe informacje na temat Przeglądu można otrzymać pod numerem telefonu: 
89 718 12 16.

13. Jeśli  uczestnik  Przeglądu  akceptuje  regulamin,  proszony  jest  o  podpisanie  go  
(w przypadku zespołu podpis składa kierownik zespołu) i odesłanie organizatorom
razem z kartą zgłoszeniową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021
roku.

Akceptuję regulamin

……………………………………
Podpis kierownika zespołu                           


