
REGULAMIN 

 

53. WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 

BRENNA 2021 

 

 

Przegląd jest imprezą mającą na celu prezentację dorobku amatorskich zespołów artystycznych działających 

w środowiskach wiejskich. 

Miejsce przeglądu: Amfiteatr w Brennej Centrum – Park Turystyki, ul. Malinowa 2b 

Termin przeglądu: 10 i 11 lipca 2021 

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem COVID-19 konsultacje z 

instruktorami oraz wręczenie nagród i dyplomów w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-

Białej nie odbędzie się.  

Organizatorzy: 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, 

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły z terenu województwa śląskiego, mające siedziby na wsi lub 

prezentujące folklor terenów wiejskich. 

2. Instytucja lub stowarzyszenie może zgłosić do udziału w przeglądzie maksymalnie 3 zespoły. W 

przypadku większej liczby zespołów sugerujemy przeprowadzenie eliminacji środowiskowych. 

3. Uczestnikami przeglądu mogą być zespoły składające się z osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 

roku życia. 

4. Przegląd obejmuje: 

- grupy śpiewacze, 

- kapele, 

- zespoły regionalne. 

 

5. Organizatorzy przeglądu zachęcają uczestników do przygotowania programów prezentujących rodzimy 

folklor, ze szczególnym uwzględnieniem dawnych pieśni i utworów, będących cennym kulturowym 

dziedzictwem regionu. 

 

6. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się zespołów występujących przy akompaniamencie keyboardu 

oraz wykorzystujących playback lub półplayback. 

7. Czas trwania występu grup śpiewaczych i kapel jest ograniczony do 10 minut, a zespołów regionalnych do 

30 minut. Zespół może liczyć maksymalnie 40 osób wraz z kierowcami. 



8. Wszystkie zespoły w poszczególnych kategoriach oceniać będzie komisja artystyczna złożona ze 

specjalistów z zakresu folkloru, muzyki i choreografii. Dla najlepszych zespołów zostaną ufundowane 

nagrody.  

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia oraz podpisanie 

oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu realizacji, promocji i rozliczenia przeglądu. Załącznik nr 1 i 2 

wypełnia kierownik/opiekun w imieniu zgłaszanej grupy. Kierownik/opiekun grupy zobowiązany jest do 

zebrania od członków zespołu zgód na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku przez ROK w 

Bielsku-Białej oraz Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna w ramach 53. Wojewódzkiego 

Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna 2021. W przypadku niepełnoletniego uczestnika 

kierownik pobiera zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku braku zgody na 

wykorzystanie wizerunku kierownik grupy zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatorów. 

Organizatorzy informują, że w razie kontroli organów nadrzędnych zwrócą się z prośbą do kierownika 

zespołu o udostępnienie zebranych zgód i oświadczeń od członków zespołu, 

Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2) należy przesłać na 

adres: 

Regionalny Ośrodek Kultury 

ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała 

w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku 

lub na e-mail: folklor@rok.bielsko.pl 

 

10. Koszty transportu zespół pokrywa we własnym zakresie. 

11. O dniu i godzinie występu zespół zostanie poinformowany po nadesłaniu zgłoszenia. 

Ewentualne sugestie co do terminu występu mogą zostać uwzględnione tylko w przypadku, kiedy nie będzie 

to ze szkodą dla długości i atrakcyjności programu imprezy. 

12. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji zespołu decydują organizatorzy, biorąc pod uwagę 

kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowy dorobek zespołu. 

13. Zachęcamy do szerszej prezentacji swojej małej ojczyzny: obok amfiteatru w Brennej organizatorzy 

dysponują zadaszonymi stoiskami, które chętnie udostępnią nieodpłatnie twórcom ludowym, 

stowarzyszeniom lub kołom gospodyń wiejskich, współpracującym z zespołami występującymi w danym 

dniu. Chodzi o pełniejszą prezentację aktywności kulturalnej gmin województwa śląskiego. 

Zainteresowani prezentacją na stoisku, proszeni są o kontakt z organizatorem w celu zarezerwowania stoisk 

i uzgodnienia rodzaju wystawianych wyrobów. W przypadku dużej liczby zainteresowanych o wyborze 

wystawców zadecydują organizatorzy. 
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