
 

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

ŚWIĘTOKRZYSKI PRZEGLĄD TEATRÓW WIEJSKICH



REGULAMIN

 

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

KONTAKT: 
Dział Dziedzictwa Kulturowego WDK

tel. 41 365 51 34, 41 365 551 36

ORGANIZATOR

PATRONAT MEDIALNY:

ŚWIĘTOKRZYSKI PRZEGLĄD TEATRÓW WIEJSKICH

WSPÓŁORGANIZATOR



ORGANIZATOR:
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

WSPÓŁ  ORGANIZATOR:
Starostwo Powiatowe w Kielcach 

TERMIN I MIEJSCE: 
13 XII 2020r., godz. 9:00 Sala Widowiskowa Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 

UCZESTNICY:
Grupy folklorystyczne i obrzędowe, których programy oparte są na ludowych obrzędach, 

zwyczajach naszego regionu oraz zajęciach gospodarskich 
(za wyjątkiem zespołów dziecięcych i grup kolędniczych, 
dla których konkursy odbywają się w innych terminach).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Zadaniem zespołów jest zaprezentowanie na scenie widowisk opartych na zwyczajach, obyczajach, 

obrzędach i zajęciach gospodarskich, charakterystycznych dla regionu. 
Czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut (spektakle, które przekroczą czas regulaminowy, 

nie zostaną poddane ocenie komisji artystycznej).

CELE PRZEGLĄDU:
- ocalenie od zapomnienia tradycji kultury chłopskiej 
- dokumentacja tradycji ludowych naszego regionu 

- upowszechnianie dorobku zespołów folklorystycznych 

OCENA I NAGRODY:
Prezentacje oceniać będzie Komisja Artystyczna, biorąca pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność z tradycją regionu 
- sposób i poziom wykonania 

- autentyzm (tekst, gwara, strój, rekwizyty)
- ogólny wyraz artystyczny 

POSTANOWIENIA DODATKOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań audio i video.

Organizator nie zwraca kosztów podróży.
Wykonawcy muszą być ubezpieczeni przez instytucję delegują na czas przejazdu i udziału w konkursie.

UWAGA!!!
W związku z epidemią i nieprzewidywalnymi okolicznościami, organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

regulaminowych przed i podczas trwania konkursu.
Konkurs odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego.

ZGŁOSZENIA:
Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń prosimy nadsyłać do dn. 7 XII 2020 r. na adres:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2
Dział Dziedzictwa Kulturowego

drogą mailową, na adres: wdk@wdk-kielce.pl lub faxem: 41 361 83 81

REGULAMIN
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEGLĄDU TEATRÓW WIEJSKICH



KARTA ZGŁOSZENIA

ŚWIĘTOKRZYSKI PRZEGLĄD TEATRÓW WIEJSKICH
13 grudnia 2020 r.

1. Nazwa zespołu..........................................................................................................................

2. Ilość osób biorących udział w przeglądzie ......................................................................

3. Kierownik zespołu ..................................................................................................................

4. Telefon kontaktowy ................................................................................................................

5. Adres ..........................................................................................................................................

6. Tytuł i czas prezentacji ..........................................................................................................

7. Instytucja delegująca ..............................................................................................................

8. Potrzeby techniczne ................................................................................................................

9. Czas montażu dekoracji ..........................................................................................................
                

.............................................................. 
Podpis

OŚWIADCZENIE

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią regulaminu Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów 
Wiejskich.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika     
w zakresie potrzebnym do przeprowadzania Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów Wiejskich przez 
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach (adres: 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2, 
REGON: 291151940, NIP: 6571909066), wpisanego do Krajowego Rejestru Instytucji Kultury pod 
numerem RIK – 6/92. 

 Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich 
danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego 
wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, 
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Domowi 
Kultury w Kielcach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach, wykonanych      
w trakcie Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów Wiejskich. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, 
utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich 
fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach na 
terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. 

Data, miejscowość, czytelny podpis

………………………………………........
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