
Za zgłoszenie zespołu lub kapeli uważa się przesłanie na ww. adres 
*czytelne i dokładne wypełnienie karty zgłoszenia 
*kserokopii dowodu wpłaty akredytacji 
 
10. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty 
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Imprezą towarzyszącą będą wystawy i prezentacje rękodzieła ludowego, stoiska wystawiennicze 
tradycyjnego produktu lokalnego 
 
  RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 
  13.30– 14.00  – rejestracja uczestników 
  14.00  - prezentacje konkursowe I kategorii wiekowej   oraz kapel ludowych 
  15.30-   prezentacje konkursowe  II kategorii wiekowej    oraz kapel ludowych 
  17.30– prezentacje konkursowe  III kategorii wiekowej    oraz kapel ludowych 
 19.00– ogłoszenie wyników 
 
Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie, godziny prezentacji 
poszczególnych kategorii tanecznych oraz godzina rozpoczęcia przeglądu  zostaną dostosowane do 
ilości zgłoszonych zespołów. 
 
Informacje dodatkowe: 

 - Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas 
przeglądu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez SOKiS Chorzelów 
- Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania prezentacji 
przeglądowych( bez wypłacania honorariów) w mediach oraz realizacji nagrań i różnorodnych 
publikacji dokumentujących, promujących i popularyzujących VIII Podkarpacki Jarmark Ludowy 
„Roztańczony Chorzelów”  
- Wyniki przeglądu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora 
oraz w mediach. 
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ORGANIZATOR: 
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC  Z SIEDZIBĄ                                           
W CHORZELOWIE 
WSPÓŁORGANIZATOR: 
STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU 
 
CELE IMPREZY: 
*konfrontacja artystycznych dokonań dziecięcych  i młodzieżowych zespołów  tańca  
    ludowego z terenu  województwa podkarpackiego  
* prezentacja regionalnej muzyki ludowej   
* stworzenie możliwości szerokiej wymiany   doświadczeń  dotyczących  pracy 
    z amatorskimi   zespołami tanecznymi  (wszystkie formy) i inspiracji  w kierunku   
   poszukiwań  repertuarowych 
*ochrona tradycji regionu 
*upowszechnianie kultury i sztuki 
*promowanie twórczości wokalnej, muzycznej  i tanecznej 
 
TERMIN I MIEJSCE: 
21 CZERWCA 2015r. –stadion sportowy   w Chorzelowie 
                                    Przegląd o charakterze   konkursowym    zespołów  i kapel   
                                     ludowych  z woj.  Podkarpackiego  

                                 - Początek imprezy o godz. 14.00 
                                   
 WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
1.UCZESTNICY JARMARKU   
Zespoły  tańca ludowego i  kapele ludowe  województwa podkarpackiego działające przy 
placówkach kultury, szkołach oraz stowarzyszeniach 
 
2. KATEGORIE WIEKOWE: (dotyczy zespołów tanecznych) 
I  - 6 – 12 lat                                           
II   - 13 – 19  lat 
III – 20 lat i  powyżej   
 
3.KATEGORIE WYKONAWCZE 
 A)opracowane artystyczne  - kapele i zespoły tańca    ludowego                                           
B) zbliżone do folkloru tradycyjnego - kapele i zespoły    tańca  ludowego 
 
4. PREZENTACJE: 
I.  Zespoły tańca ludowego powinny zaprezentować  się  w wybranym zestawie: 
* dwie suity regionalne składające się z co najmniej trzech tańców danego regionu 
       ( w tym jedna suita z regionu    rzeszowskiego) 
* taniec narodowy + suita z regionu rzeszowskiego 
*suita taneczna z regionu rzeszowskiego + zabawy  ludowe 
     Łączny czas prezentacji  do 15 minut.  
 

 



II. Kapele ludowe prezentują do 5 utworów ludowych, z  których obowiązkowym utworem jest  
utwór wokalny oraz przynajmniej jeden utwór  musi być  z regionu rzeszowskiego, łączny czas  
prezentacji do 10 minut 
5. KRYTERIA OCENY: 
*dobór repertuaru 
*opracowanie choreograficzne 
*dobór muzyki 
*technika wykonania 
*skład kapeli 
*dobór i estetyka kostiumów  
*ogólny wyraz artystyczny 
 

6. NAGRODY: 
 Organizator powoła Komisję Artystyczną, która dokona oceny prezentowanych programów oraz 
przyzna nagrody ( pieniężne) i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.  
Każdy zespół biorący udział w  Jarmarku otrzyma pamiątkowe dyplomy. 
 Jury zastrzega sobie przesunięcie nagród w obrębie  kategorii. 
 

7. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
* o zakwalifikowaniu do poszczególnych kategorii  wiekowych    decyduje wiek   
    większości członków   zespołu 
* zespół nie może liczyć więcej jak 25 osób ( łącznie  zespół   i kapela) 
* decyzja jury  jest niepodważalna  
* nieprzestrzeganie regulaminu powoduje    dyskwalifikację   zespołu lub kapeli  
*  koszt przejazdu i ubezpieczenia na czas pobytu   pokrywają  uczestnicy lub 
    instytucja delegująca 
* organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania  i wykorzystania   prezentacji  
    konkursowych w mass mediach  oraz realizacji nagrań promujących  
    i popularyzujących    przegląd bez wypłacania  honorariów  
 

8. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
    Sprzęt nagłaśniający, mikrofonizację, specjalistyczną obsługę w czasie prezentacji programów, 
scenę o wymiarach 10x10m, garderobę, próbę sytuacyjną sceny ( do 5 minut) wg. kolejności 
rezerwacji prób ustalonych po ostatecznym terminie nadesłania zgłoszeń, poczęstunek dla 
uczestników przeglądu. 
 

9. Zgłoszenia zespołów i kapel prosimy przesyłać  
    do dnia 3 czerwca 2015r.   na adres: 
                                      Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec 

39-331 Chorzelów 307,       fax 17-584-14-83 
e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu   lub bozena.t@sokis.eu  

osoba odpowiedzialna:   Bożena Telega  -tel. 600 825 664, 607 500 273 
 

Równocześnie z wysłaniem karty zgłoszenia winna być wpłacona akredytacja  
w wysokości  10 zł ( dziesięć złotych) od każdego uczestnika przeglądu (opiekunowie gratis) 
wyłącznie na konto  Bank PEKAO SAO/Mielec  Nr 34124026561111000037937564 
 
 

mailto:sokis_chorzelow@poczta.onet.eu
mailto:bozena.t@sokis.eu


Zgodnie z art.24 ust.1 Z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz. U. 
z 2014r. poz.1182,1662) informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury  
i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, 39-331 Chorzelów 307, wpisany do 
rejestru Instytucji Kultury Gminy Mielec  pod numerem 1, NIP 817-10-92-823, 
 REGON 000999759, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji imprezy 
o nazwie VIII Podkarpacki jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów” i nie będą 
udostępnione innym odbiorcom, 

3. Posiada Pani/ Pan prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
4. Podanie danych osobowych jest podyktowane wymogami art.919-921 Ustawy z dnia 25 

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r. poz.121)oraz jest niezbędny na potrzeby 
realizacji konkursu 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko 
( wykonawcy), numer telefonu, zajmowane stanowisko, przez Administratora Danych , 
którym jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedziba w 
Chorzelowie, 39-331 Chorzelów 307, wpisany do rejestru Instytucji Kultury Gminy Mielec  
pod numerem 1,NIP 817-10-92-823, REGON 000999759, w celu niezbędnym do organizacji 
imprezy   promocyjnego o nazwie VIII Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony 
Chorzelów”  
 
 

                    ………………………………………..                                      ………………………………………… 
                   miejscowość, data                                                     czytelny podpis kierownika zespołu/kapeli 

 
 

 
Zgodnie z art.24 ust.1 Z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz. U. 
z 2014r. poz.1182,1662) informuje, że: 

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury  
i Sportu Gminy Mielec z siedziba w Chorzelowie, 39-331 Chorzelów 307, wpisany do 
rejestru Instytucji Kultury Gminy Mielec  pod numerem 1,NIP 817-10-92-823,  
REGON 000999759, 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji imprezy 
 o nazwie VIII Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów” i nie będą 
udostępnione innym odbiorcom, 

7. Posiada Pani/ Pan prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
8. Podanie danych osobowych jest podyktowane wymogami art.919-921 Ustawy z dnia 25 

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz.121)oraz jest niezbędny na potrzeby 
realizacji konkursu 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko 
( opiekuna, instruktora, nauczyciela – właściwe podkreślić), numer telefonu, zajmowane 
stanowisko, przez Administratora Danych , którym jest Samorządowy Ośrodek Kultury i 
Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, 39-331 Chorzelów 307, wpisany do rejestru 
Instytucji Kultury Gminy Mielec  pod numerem 1,NIP 817-10-92-823, REGON 000999759, 
 w celu niezbędnym do organizacji imprezy promującej o nazwie VIII Podkarpacki Jarmark 
Ludowy „Roztańczony Chorzelów” 
 

                    ………………………………………..                                    ………………………………………… 
                   miejscowość, data                                          czytelny podpis choreografa zespołu 



KARTA – ZGŁOSZENIE 
VIII PODKARPACJI JARMARK LUDOWY „ROZTAŃCZONY CHORZELÓW 2015” 

 21 czerwca 2015 r. 
1. Pełna nazwa zespołu 

… ……………………………………………………………………………………………… 
2. Jednostka patronująca ( szkoła/ Ośrodek Kultury/   Stowarzyszenie) pełna nazwa/ adres 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Kategoria zespołu: opracowanie artystyczne, zbliżone do folkloru tradycyjnego  
( niewłaściwe skreślić) 
 

4. Kategoria wiekowa ( w przypadku zespołów tanecznych) 
        …………………………………………………………………….. 
 

5.  Imię i nazwisko kierownika zespołu, telefon kontaktowy 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Imię i nazwisko choreografa zespołu 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Imię i nazwisko autora opracowania muzycznego 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Czy do realizacji potrzebne jest nagłośnienie –  (ewentualnie skład kapeli) 
………………………………………………………………………………………….. 
 

9. Ilość osób bezpośrednio uczestniczących w programie 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Program występu: 
Tytuł                                                                       Czas trwania 
A)…………………………………………………………………………………………………………. 
 

B)…………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Program kapeli/czas trwania/skład 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

12. Informacje o zespole: zarys historii, osiągnięcia, realizowane programy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Miejscowość, data                                                                     Podpis kierownika zespołu 

 


