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I. CELE Przeglądu 
Przegląd będzie pierwszym dużym folklorystycznym wydarzeniem w naszej gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca. Przyjmie on formę konkursową, a motywem przewodnim 
przeglądu jest Krakowiak – taniec regionalny i narodowy będący wizytówką naszego 
regionu. 
Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie różnych form krakowiaka – od ludowego, 
opartego na tradycjach i obrzędach do tańca narodowego, scenicznego. 
Ponadto, istotą wydarzenia jest kultywowanie oraz podtrzymywanie zwyczajów i 
tradycji regionu krakowskiego, a także rozpowszechnianie ich wśród mieszkańców 
naszego regionu. Jest to również promocja dziedzictwa kulturowego. Organizacja "I 
Przeglądu Małopolskiego Krakowiaka" przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalnej 
promując województwo małopolskie. W przedsięwzięcie zaangażowane będą min. 
instytucje kultury, szkoły podstawowe, przedszkola, zespołu ludowe czy grupy 
folklorystyczne. 
 
 
II. ZASADY UDZIAŁU 
Do udziału w przeglądzie zapraszamy instytucje kultury, zespoły ludowe, grupy 
folklorystyczne, szkoły podstawowe, przedszkola lub grupy taneczne działające na 
terenach całej małopolski.  
 
 
III. KATEGORIA i Ocena Konkursu 
Zespół Folklorystyczny/ Grupy taneczne 
 
 
Kryteria oceny 
 
-umiejętność wykonywania kroków i figur tanecznych 
 
-przygotowanie wokalne 
 
-kompozycja układu tanecznego 
 
- ogólny wyraz artystyczny 
 
 
Czas maksymalnie  od 3 min do 15 min. 
 
Mile widziane osoby akompaniujące zespołowi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



IV. Organizatorzy,  
Organizatorem przeglądu jest stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” przy współpracy z 
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy z siedzibą w Baranówce adres: 
ulica Chlebowa 2, 32-010 Baranówka. Przegląd jest organizowany dzięki 
dofinansowaniu ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu 
MECENAT MAŁOPOLSKI – I edycja 2022. 
 
V. Ocena konkursu i Nagrody 
 

1. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prezentację 
2. Nagrody i materiały promujące wydarzenie oraz gminę Kocmyrzów-Luborzyca 

zostaną sfinansowane dzięki środkom Zarządu Województwa Małopolskiego w 
ramach konkursu MECENAT MAŁOPOLSKI – I edycja 2022. 

 
3. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa. 

 
4. Wydarzenie oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. 

 
5. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i nieodwołalny. 

 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie wypełnionej i podpisanej 
karty zgłoszeniowej najpóźniej do dnia 3 czerwca na adres mailowy 
malopolskikrakowiak@gmail.com. 

2. Wszystkich uczestników prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z Centrum 
Kultury i Promocji w Kocmyrzowie i zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu. 

3. Przegląd odbywa się 11 czerwca w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie 
i Luborzycy z siedzibą w Baranówce, adres: ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Prawa Autorskie 

1. Uczestnicy biorący udział w konkursie oświadczają, że: 
a) posiadają prawa autorskie do artystycznych wykonań w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1062), 
b) przysługujące im autorskie prawa osobiste i majątkowe do artystycznych wykonań 
nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, 
c) artystyczne wykonanie nie narusza praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne 
inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec 
osób trzecich. 

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie przenoszą nieodpłatnie na Organizatora 
swoje autorskie 

prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas przeglądu 
konkursowego bez ograniczenia co do czasu i terytorium na następujących polach 
eksploatacji: 
a) utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką 
drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera oraz utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 
zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 
rozporządzanie tymi kopiami, 
b) wprowadzanie do obrotu, 
c) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także 
publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
d) rozpowszechnianie w sieci Internet, 
e) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną 
i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym 
także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 
f) prawo do wykorzystywania artystycznych wykonań do celów marketingowych 
lub promocji, w tym reklamy, oraz innych przejawów działalności Organizatora, a także 
dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 


