
REGULAMIN

XLV BUSKIE SPOTKANIA 
Z FOLKLOREMSzczegółowych informacji udziela:

Dział Dziedzictwa Kulturowego
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

tel.: 41 365 51 34, 41 365 51 36
  

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

im. Piotra Gana i Haliny Szelestowej 
- wykonawcy zobowiązani są do prezentacji wyłącznie nowo opracowanych 
programów

KRYTERIA OCENIANIA I NAGRADZANIA:
Zespoły oceniane są w dwóch podstawowych kategoriach:
- zespoły autentyczne 
- zespoły w opracowaniu artystycznym   
Oceny prezentacji konkursowych dokona Rada Artystyczna powołana przez 
organizatorów, biorąc pod uwagę: 
- dobór repertuaru (autentyzm i zgodność z regionem)
- poziom artystyczny prezentacji   
- użycie gwary
- stroje ludowe                                                                                                                
- ogólny wyraz artystyczny    
Zespoły rywalizują o nagrody ufundowane przez:
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Urząd Gminy w Nowym Korczynie
oraz nagrody główne ufundowane przez Radio Kielce S.A.:

     - Nagroda Grand Prix im. Piotra Gana dla najlepszej kapeli
     - Nagroda im. Haliny Szelestowej dla najlepszego solisty 
       lub zespołu śpiewaczego

Werdykt Rady Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

UWAGA! 
W związku z epidemią i nieprzewidywalnymi okolicznościami, 
organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych 
przed i podczas trwania konkursu.



XLV BUSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

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

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Radio Kielce S.A.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Urząd Gminy w Nowym Korczynie
Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom” w Ciekotach 
Centrum Kultury w Jędrzejowie
Opatowski Ośrodek Kultury

CELE PRZEGLĄDU:
- ocena i dokumentacja folkloru województwa świętokrzyskiego 
- popularyzacja muzykowania, śpiewu i tańców ludowych
- artystyczna konfrontacja zespołów folklorystycznych województwa
- promocja kultury ludowej

MIEJSCE I TERMIN:
W tym roku przeglądy rejonowe do Buskich Spotkań z Folklorem 
zaplanowane są w dwóch terminach. Jeśli sytuacja epidemiologi-
czna w kraju pozwoli na przeprowadzenie eliminacji w pierwszym 
terminie to będą się one odbywały w maju, w przypadku prze-
dłużenia obostrzeń drugi przewidziany termin to lipiec 2021r. 

1 V 2021 r., godz. 14:00 lub 18 VII 2021 r., godz. 14:00,  Amfiteatr w Ciekotach
Przegląd dla zespołów z gmin powiatu kieleckiego: Strawczyn, Miedziana Góra, 
Zagnańsk, Masłów, Bodzentyn, Górno, Bieliny, Nowa Słupia, Daleszyce, Pie-
koszów. Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 23 IV 2021 r. na adres:                     
       Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom”

Ciekoty 76
26-001 Masłów

 tel.: 41 311 21 28, e-mail: szklanydom@maslow.pl
2 V 2021 r., godz. 9:00 lub 10 VII 2021 r., godz. 9:00, Amfiteatr Opatowskiego 
Ośrodka Kultury
Przegląd dla zespołów z powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, 
sandomierskiego oraz opatowskiego. Zgłoszenia udziału należy przesyłać do         
23 IV 2021 r. na adres:  

 Opatowski Ośrodek Kultury
  ul. Partyzantów 13 b 

  27-500 Opatów
  tel.: 15 868 20 12, e-mail: ookopatow@gmail.com

3 V 2021 r., godz. 9:00 lub 3 VII 2021 r., godz. 9:00,  Muszla koncertowa w Nowym 
Korczynie
Przegląd dla zespołów z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, 
staszowskiego oraz gmin z powiatu kieleckiego: Chęciny, Morawica, 
Sitkówka-Nowiny, Chmielnik. Zgłoszenia udziału należy przesyłać do dnia
23 IV 2021 r. na adres: 

Urząd Gminy
ul. Krakowska 1

28-136 Nowy Korczyn
tel.: 41 234 54 15, fax: 41 377 10 44, e-mail: gmina@nowykorczyn.pl

16 V 2021 r., godz. 9:00 lub 11 VII 2021 r., godz. 9:00,  Centrum Kultury w Jędrzejowie
Przegląd dla zespołów z powiatów: jędrzejowskiego, koneckiego, 
włoszczowskiego, skarżyskiego i gminy Łopuszno z powiatu kieleckiego.
Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 7 V 2021 r. na adres:                                  
    Centrum Kultury w Jędrzejowie

 ul. Piłsudskiego 3
 28-300 Jędrzejów

 tel.: 41 386 12 68, e-mail: poczta@ckjedrzejow.pl

Konkurs finałowy: 22 - 23 V2021 r., godz. 9:00 lub 24-25 VII 2021 r. 
godz. 9:00, Park Zdrojowy w Busku-Zdroju
Wszystkie konkursy odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego.

UCZESTNICY:
- kapele ludowe 
- soliści instrumentaliści
- soliści śpiewacy (wymagany śpiew a cappella)
- regionalne zespoły taneczne
- zespoły śpiewacze (wymagany śpiew a cappella)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
UWAGA! 
Uczestnikami konkursu są osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia. Udział osób 
niepełnoletnich dopuszczalny jest jedynie w uzasadnionych przypadkach.
- zespoły mogą wystąpić tylko w jednej kategorii
- w przeglądach rejonowych wykonawcy prezentują dwa utwory, natomiast   
w przypadku zakwalifikowania się do konkursu finałowego w Busku-Zdroju: 
zespoły śpiewacze i soliści śpiewacy- dwa utwory, kapele i soliści instrumen-
taliści - trzy utwory. Czas występu zespołów śpiewaczych, solistów i kapel nie 
może przekroczyć 10 min oraz 20 min w przypadku zespołów tanecznych.
- z zespołu śpiewaczego i kapeli może wystąpić tylko jedna osoba 
w kategorii „solista”
- w konkursie nie mogą brać udziału ubiegłoroczni laureaci głównych nagród 

mailto:szklanydom@maslow.pl
http://ook@ook.internetdsl.pl
mailto:gmina@nowykorczyn.pl
mailto:gmina@nowykorczyn.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA

1. Nazwisko i imię (nazwa zespołu – ilość osób)

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

2. Nazwisko kierownika i telefon kontaktowy (komórkowy)

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

3. Utwory prezentowane (tytuł programu)

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

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

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

4. Nagrody i udział w festiwalach

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

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

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

5. Pieczątka instytucji delegującej

6. Data i miejscowość

………………………………………........

OŚWIADCZENIE

Data, miejscowość, czytelny podpis

………………………………………........

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią regulaminu            
XLV Buskich Spotkań z Folklorem.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika w zakresie potrzebnym do 
przeprowadzania XLV Buskich Spotkań z Folklorem 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. 

 O ś w i a d c z a m ,  ż e  z o s t a ł a m / - e m  p o i n f o r m o w a n a / - 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 XLV Buskich Spotkań                    
z Folklorem. 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. 
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