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REGULAMIN 

Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 

Ludowych i Biesiadnych  

„KRESOWIACZEK” 

pod Patronatem Burmistrza Korsz 

       Korsze 2022 

 

1. Organizator: 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach  

ul. Wolności 5A 

11-430 Korsze 

tel.(89) 751 39 55  

e-mail konkursowy: konkurskorsze@wp.pl 

nasza strona: www.mok.korsze.pl 

 

       /MOK.Korsze   MOK Korsze 

 

Koordynator przeglądu: 

Dyrektor MOK Korsze - Piotr Frąckiewicz, tel. 500 351 690 

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00  

 

2. Termin przeglądu: 

3 maja 2022 r. (wtorek), godz. 14.00 

 

3. Miejsce przeglądu: 

- Publiczne Miejsce Spotkań w Korszach, ul. Mickiewicza 1 

 

4. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców z województwa warmińsko-mazurskiego, 

zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych prowadzących działalność w 

zakresie muzyki ludowej i biesiadnej, w tym zespołów/kapel ludowych lub 

biesiadnych. 

  

Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu. W 

wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby jeden uczestnik był 

członkiem dwóch zespołów. 

 

http://www.mok.korsze.pl/
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W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie 

ich rodzin. 

 

5. Cel przeglądu: 

✓ zachowanie tradycji kultury ludowej i podniesienie świadomości kulturowej,  

✓ popularyzacja i promocja kultury ludowej, folkloru, zwyczajów i tradycji,  

✓ ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

oraz wykorzystanie ekonomicznego potencjału kultury. 

✓ promocja miasta i gminy Korsze 

 

6. Kategorie konkursowe: 

Konkurs obejmuje następujące kategorie: 

a) Piosenka ludowa - zespoły wykonują 3 utwory wokalne. 

b) Piosenka biesiadna - zespoły wykonują 3 utwory wokalne. 

 

Przebieg przeglądu: 

Występy odbywać się będą na scenie plenerowej, zadaszonej z profesjonalnym 

nagłośnieniem i oświetleniem. O kolejności występu decyduje organizator. 

Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości 28.04.2022 r. na 

stronie internetowej www.mok.korsze.pl oraz na platformie Facebook Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Korszach. 

godz. 12.00 – 13.45 – próby 

godz. 14.00 – 16.00 – zespoły biesiadne 

godz. 16.00 – 18.00 – zespoły ludowe 

godz. 19.00 – występ gwiazdy przeglądu Zespół Tańca Ludowego Perła Warmii z 

Lidzbarka Warmińskiego 

godz. 20.00 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 

*planowany czas może ulec zmianie 

 

7. Czas prezentacji: 

Czas trwania występu nie może przekroczyć 15 minut. 

 

8. Ilość uczestników: 

Grupa powinna liczyć minimum 4 osoby, maksimum 30 osób. 

 

9. Ocena jury: 

Oceny prezentowanych utworów dokona komisja, powołana przez Organizatorów 

przeglądu. 

 

Przy ocenie komisja zwracać będzie uwagę przede wszystkim na:  

✓ dobór repertuaru - zgodny z tradycją ludową i biesiadną, 

✓ wykonanie instrumentalne - zgodne z konwencją ludową (dobór i 

współbrzmienie instrumentów) i biesiadną, 

http://www.mok.korsze.pl/
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✓ sposób wykonania pieśni ludowych (a capella, użycie gwary) oraz 

biesiadnych, 

✓ prezentowane stroje i rekwizyty ludowe i biesiadne, 

✓ wzbogacenie występu poprzez taniec 

✓ ogólny wyraz artystyczny wykonania. 

 

Decyzje komisji są wiążące i ostateczne. 

 

10.  Wyłonionym laureatom konkursu (zespołom/kapelom) zostaną przyznane nagrody 

finansowe w każdej z kategorii tj.: 

 

Piosenka ludowa: 

I. miejsce – 600 zł, 

II. miejsce – 400 zł, 

III. miejsce – 200 zł 

NAGRODA SPECJALNA Burmistrza Korsz – 300 zł 

 

Piosenka biesiadna: 

I. miejsce – 600 zł, 

II. miejsce – 400 zł, 

III. miejsce – 200 zł 

NAGRODA SPECJALNA Burmistrza Korsz – 300 zł 

 

11.  Zgłoszeni uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do opłacenia wpisowego w 

wysokości 25 zł od każdego uczestnika zespołu najpóźniej do dnia 26.04.2022 r. 

W tej kwocie organizator zapewnia ciepły posiłek. 

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na przegląd na nr 

konta Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach: 

PKO Bank Polski S.A. 

63 1020 3639 0000 8202 0005 0864 

W tytule przelewu należy wpisać:  

„Opłata wpisowa”+ (nazwa zespołu)  

Brak opłaty wyklucza wykonawcę z konkursu. Organizator nie zwraca wpisowego 

zespołom, którzy zrezygnują z udziału w Przeglądzie po 28.04.2022 r. 

 

12.  Postanowienia końcowe: 

✓ Zgłoszenia do udziału w przeglądzie należy dokonać za pomocą karty 

zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Karta do 

pobrania na naszej stronie internetowej www.mok.korsze.pl 

✓ Kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 kwietnia 2022 r. w formie elektronicznej 

na e-maila konkurskorsze.wp.pl lub dostarczyć osobiście. 

✓ Uczestnicy gwarantują, że prezentowany przez nich program jest oryginalny i 

nie narusza praw osób trzecich. 



5 
 

✓ W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany terminu lub odwołania przeglądu. 

✓ Wszystkie rekwizyty potrzebne do występu, uczestnicy zabezpieczają we 

własnym zakresie. 

✓ Jest możliwość przeprowadzenia próby w dniu przeglądu o określonej porze 

po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem przeglądu. 

✓ Wszelkie sprawy organizacyjne będą uzgadniane telefonicznie przez 

Organizatora wyłącznie z kierownikami grup. 

✓ Kierownicy grup zobowiązani są do rejestracji w biurze organizacyjnym w MOK 

Korsze w dniu przeglądu, bezzwłocznie po przyjeździe. 

✓ Zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

✓ Ilość zespołów biorących udział w przeglądzie jest ograniczona. 

✓ Wybór zespołów biorących udział w konkursie należy do Organizatora, 

decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają dyskusji. 

✓ Wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem ostatecznie rozstrzyga 

Organizator. 

✓ Akceptacja regulaminu odbywa się przez złożenie zgłoszenia do konkursu. 

✓ Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z 

uczestnikami i wydania nagród zwycięzcom oraz w zakresie niezbędnym do 

upublicznienia w prasie, na stronie internetowej Organizatora oraz mediach 

informacji o całym wydarzeniu, w tym przebiegu i wynikach konkursu. 

✓ Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. Formularz zgody na przetwarzanie danych oraz 

wykorzystanie wizerunku stanowią załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do uczestnictwa w przeglądzie      
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym 

dalej („RODO”) informuję, iż:  

1) administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w 

Korszach;  

 

2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach jest Pani Hanna 

Drączkowska, email: hanna.draczkowska@gptogatus.pl , tel. 533 327 058  

 

3) dane osobowe oraz wizerunek Uczestników Konkursu będzie przetwarzany w celu organizacji 

i przeprowadzenia  Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych i Biesiadnych  – Korsze 2022 

przez MOK Korsze oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu. Będzie 

odbywać się to na podstawie zgody Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą 

prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego w postaci organizacji 

konkursów, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  
 

4) odbiorcą Uczestnika danych osobowych będzie komisja konkursowa a także podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  

 

5) dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

 

6) dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych prawem. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników a 

następnie laureatów mogą zostać upublicznione w związku z rejestracją w systemie uczestników na 

stronie internetowej  oraz z ogłoszeniem wyników. Materiały w formie filmów stanowią prawa 

autorskie Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach i wykorzystywane są do promocji własnej. Będą 

one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

 

7) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

 

8) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r RODO;  

 

9) podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji konkursu wokalnego 

a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w konkursie.  

 

10) dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 

 

 


