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Program: 
 
 

 

godz. 10.00 - Otwarcie „XXVI Wojewódzkiego Przeglądu 

Wiejskich Zespołów Artystycznych -Tyczyn 2021”. 
 

godz. 10.15 - Prezentacje konkursowe. 

 

godz. 18.00 – Wspólne ludowe muzykowanie oraz integracyjna przy muzyce 

ludowej 

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert laureatów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizator: 
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk  

w Tyczynie 36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 1 Tel. 17 2293 239,  

e-mail: mgoktyczyn@op.pl 

 
  
Jeżeli w Państwa ośrodku działają osoby tworzące rękodzieło ludowe, gotujące 

tradycyjne potrawy, pieczące chleby lub ciasta, robiąc miody czy sery lub 

wytwarzające wędliny  to serdecznie Was zachęcamy 

i zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Jarmarku.  
Zapraszamy do współpracy Zespoły, Koła Gospodyń Wiejskich 

 oraz osoby prywatne z Waszej miejscowości.  

Stoisko nie wymaga dodatkowych opłat, jedynie należy zgłosić udział w karcie 

zgłoszenia lub telefonicznie! 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
 

mailto:mgoktyczyn@op.pl


 

R e g u l a m i n 
 

„XXVI Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów 

Artystycznych – Tyczyn, 19 wrzesień 2021r.” 
 

1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły śpiewacze, grupy obrzędowe, kapele ludowe wraz 

z solistami, które działają przy ośrodkach kultury, KGW i innych, posiadające w swoim 

repertuarze tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe ze swojego regionu, dotychczas nie 

prezentowane na naszym przeglądzie, dawne zwyczaje obrzędowe (np. zwyczaje 

bożonarodzeniowe, żniwne, weselne itp.),  
2. Laureaci I miejsc z 2020r. nie mogą brać udziału w konkursie, mogą natomiast wystąpić jako gość 

specjalny.  
3. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach: z akompaniamentem tj. akordeon, kapela 

i a`capella.  
4. Zespoły, kapele, soliści prezentują 3 utwory, czas ich prezentacji nie powinien przekraczać 10 

minut. 

5. Grupy obrzędowe prezentują widowiska nie przekraczające 30 minut 

6. Organizatorzy  zachęcają  do  uwzględnienia  w  repertuarze  pieśni  obrzędowych:  

Weselnych, sobótkowych, dożynkowych ,pieśni pasterskich, ballad i kołysanek.  

7. Jury dokonując oceny weźmie pod uwagę: - dobór repertuaru, zgodność z tradycją danego 
regionu, ogólny wyraz artystyczny. 

8. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody. 

9. Nagrodzone i wyróżnione zespoły wystąpią dodatkowo w Koncercie  Laureatów.  

10. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się od NW na koszt własny lub instytucji delegującej. 

11. Organizatorzy zapewniają jeden posiłek.  
12. O zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba 

zespołów biorących udział w Przeglądzie: 

 zespoły śpiewacze: maksymalnie 15 zespołów, 

 grupy obrzędowe maksymalnie 5 grup 

 solistów instrumentaliści 8 osób 

 soliści śpiewacy maksymalnie 8 osób 

 kapele ludowe z solistami maksymalnie – 10 kapel  

13. Warunkiem  uczestnictwa  w  przeglądzie  jest  wniesienie  opłaty  akredytacyjnej w  wys.  15,00  
zł  od  każdego  uczestnika  na  konto  Miejsko-Gminnego  Ośrodka Kultury im. Katarzyny 

Sobczyk w Tyczynie: Bank Spółdzielczy w Tyczynie 16 9164 0008 2001 0000 0071 0001oraz 
przesłanie zgłoszenia na adres organizatora do dnia 03.09.2021r.  

14. Po przesłaniu zgłoszenia i kserokopii wpłaty akredytacyjnej zespoły otrzymają telefonicznie 
potwierdzenie udziału w przeglądzie oraz szczegółowy program. Informacje pod numerem tel. 

(17)22-93-239 w godz. 9.00 - 15.00 

 

Wytyczne sanitarne  

1. W MGOK Tyczyn obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zapoznania się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa  
w MGOK Tyczyn obowiązującą w okresie epidemii koronawirusa COViD-19 dostępną na stronie 
www.mgoktyczyn.pl  
2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przedłożenia Ankiety wstępnej kwalifikacji wypełnionej 

na dzień przystąpienia do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu).  
3. MGOK w Tyczynie zastrzega sobie prawo odwołania przeglądu w przypadku nałożenia 
kwarantanny lub zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS.  
4. Organizator zapewnia odpowiednie warunki zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 



 
5. Uczestnik zna oraz przestrzega Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w MGOK Tyczyn 
obowiązującej w okresie epidemii COViD-19. 
6. Wytyczne będą aktualizowane w oparciu o bieżące zalecenia GIS, MKIDN. 
 
 

Uczestnicy Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych  

1. Są zdrowi, co poświadczają w pisemnym oświadczeniu - Ankiety wstępnej 
kwalifikacji wypełnionej na dzień przystąpienia do konkursu (załącznik nr 1 do 
Regulaminu).  
2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem Przeglądu.  
3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów 
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 
m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.  
4. Każdy uczestnik powinien mieć maseczkę używaną w pomieszczeniach wspólnych.  
5. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta  

i nos oraz rękawiczki ochronne, które zostaną zdezynfekowane niezwłocznie przy 
wejściu.  

 

Warunki odbywania się Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych 

 

1. MGOK w Tyczynie zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami  
Konkursu.  
2. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na 
wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.  
3. MGOK Tyczyn zapewnia środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnych 
wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.  
4. Pracownicy MGOK Tyczyn są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej. 

 

Procedury zapobiegawcze 

 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika Przeglądu, prowadzącego 
lub innego pracownika:  

1. W przypadku wystąpienia u uczestnika Przeglądu niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem odizolowuje się uczestnika od pozostałej grupy.  
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan 

zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać 

się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady 

medycznej.  
3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 

przypadkiem. 
 

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania 
 



KARTA ZGŁOSZENIA 
 

„XXVI WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU WIEJSKICH 

ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH - TYCZYN 2021” 
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Verte → 



7. SKŁAD ZESPOŁU (ŁĄCZNIE Z TOWARZYSZĄCYMI) 
 

Lp. Imię i nazwisko Numer kontaktowy 

   

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

   

5.   

   

6.   

   

7.   

   

8.   

   

9.   

   

10.   

   

11.   

   

12.   

   

13.   

   

14.   

   

15.   

   

16.   

   

17.   

   

18.   

   

19.   

   

20.   

   

8. DANE DO FAKTURY ZA AKREDYTACJĘ 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



9. ZGŁOSZENIE NA JARMARK 

 

……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 
 

10. [   ] TAK /  [   ] NIE  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MGOK Tyczyn moich danych 

osobowych w celu przesłania zaproszenia na kolejne edycje imprezy.  

 
Imię i nazwisko: …………………………………………… adres e-mail: ………………………… 
 
 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA 

  
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk  

w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn.  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: mgoktyczyn.iod@op.pl,  

lub pisemnie na adres administratora danych.  
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów 

Artystycznych, oraz w związku z jego organizacją przez MGOK Tyczyn.  
4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.  
5. Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa, w tym Główny Inspektorat sanitarny i służby porządkowe.   
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji, trwania, oraz po zakończeniu XXVI Wojewódzkiego Przeglądu 

Wiejskich Zespołów Artystycznych. Po zakończeniu Imprezy dane przetwarzane będą przez okres wymagany przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawę z dnia 14 lipca 1983r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Dane przetwarzane w związku z epidemią wirusa Sars-Cov2 będą przetwarzane przez dwa tygodnie od momentu zakończenia imprezy. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 
9. Zgodę na przetwarzanie danych, o której mowa w pkt.10 karty zgłodzenia, można wycofać w każdym czasie po jej wyrażeniu poprzez 

złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres wskazany w pkt.1 klauzuli informacyjnej. 
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt. 8 mogą państwo wysłać odpowiednie żądanie na adres 

Administratora wskazany w pkt.1. 

Przetwarzanie i utrwalanie wizerunku.  
XXVI Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych odbywa się w Tyczynie, służy promocji  

i krzewieniu kultury regionu, w związku z czym w jej trakcie będzie utrwalany przebieg wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, 
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Ośrodka. Informujemy, że 

zgodnie z art. 81ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. utrwalenie i rozpowszechnienie 
wizerunku stanowiącego jedynie szczegół (tło) całości przebiegu wydarzenia nie wymaga Państwa zgody.  
Przez wykorzystanie stanowiące jedynie szczegół całości rozumie się w szczególności te ujęcia, na których występujecie Państwo w 
grupie osób, jak również ujęcia, na których występujecie Państwo samodzielnie, jednak sposób rejestracji  
(tj. np. kąt kamery, czas trwania ujęcia) nie pozwala w rozsądnym zakresie przyjąć, że Państwa wizerunek stanowi główny lub 
podstawowy element tego ujęcia (np. krótka migawka).  
Państwa utrwalony wizerunek może zostać rozpowszechniony bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie 
fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w zakresie nieprzekraczającym relacji z przebiegu wydarzenia XXVI Wojewódzki Przegląd 
Wiejskich Zespołów Artystycznych  
a) w serwisach internetowych prowadzonych przez M-GOK w Tyczynie (strona internetowa M-GOK, Facebook, YouTube etc.),  
b) w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez M-GOK,  
c) w publikacjach M-GOK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w 

publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez M-GOK, a ich wykorzystywanie 
w innym kontekście nie jest dozwolone. 

Jednocześnie M-GOK zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych,  
a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia prawne,  
w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

 

Pieczęć i podpis  

instytucji delegującej 

mailto:mgoktyczyn.iod@op.pl

