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   VIII Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych 

17 września  2017 r .  

MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, 

tel.: 23 663 07 00,   fax: 23 662 99 50,  e-mail: sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl,  

www.modr.mazowsze.pl 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych  
 

 

Celem przeglądu jest promocja regionów poprzez upowszechnianie dorobku artystycznego lokalnych 

zespołów ludowych i wzbogacenie dziedzictwa kulturowego na Mazowszu 

 

Warunki i zasady uczestnictwa: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do dnia 

 5 września 2017 r. na adres: 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

Oddział Poświętne w Płońsku 

ul. H. Sienkiewicza11, 09-100 Płońsk,  

lub pocztą e- mail: sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl lub paulina.wasiak@modr.mazowsze.pl;  

lub  fax.  23 662 99 50 

2. Prawo do zgłoszenia uczestnictwa mają instytucje patronujące zespołom lub same zespoły. 

3. Zespół, aby wziąć udział w przeglądzie powinien przygotować 2 utwory o tematyce folklorystycznej 

(łącznie max 10 min);  

PRZEKROCZENIE CZASU WYSTĘPU POWODUJE UTRATĘ PUNKTÓW 

PRZYZNAWANYCH PRZEZ JURORÓW. 

4. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach: muzyczno - wokalnej oraz muzyczno - tanecznej.  

5. Przygotowanie zespołu do występu i demontaż na scenie może trwać max 5 min. 

6. Zespoły przyjeżdżają na konkurs na własny koszt. 

7. Organizatorzy zapewniają scenę, nagłośnienie (3 mikrofony, w tym 2 przenośne) oraz możliwość 

podłączenia 3 dodatkowych mikrofonów.  

8. Organizatorzy zapewniają pomieszczenie na przygotowanie się do występu. 

ORGANIZATOR:    

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku 

LOKALIZACJA:     

MODR Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
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9. Laureaci pierwszych nagród z poprzedniego roku, nie mogą brać udziału w przeglądzie, natomiast 

mogą wystąpić gościnnie. 

 

Ocena  

 

Jury powołane przez Dyrektora MODR  dokona oceny występów zespołów (w skali od 1 do 5) według 

następujących kryteriów: 

I kategoria zespoły muzyczno -wokalne 

- Dobór repertuaru charakterystycznego dla regionu Mazowsza 

- Charakter wykonania 

- Strój, prezentacja, ogólny wyraz artystyczny  

- Oprawa muzyczna (playback/kapela ludowa) 

 

II kategoria zespoły muzyczno - taneczne 

- Dobór repertuaru muzycznego i tanecznego 

- Styl i charakter wykonania 

- Strój, prezentacja, instrumentów, ogólny wyraz artystyczny 

 - Oprawa muzyczna (playback/kapela ludowa) 

 

Po zakończeniu występów  Jury dokonuje oceny i na podstawie kart głosowania jury sporządza protokół.   

 

Ogłoszenie wyników 

 

Podsumowanie VIII Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych odbędzie się po zakończeniu przesłuchań 

ok. godz. 15:00. 

 

Nagrody 

 

W przeglądzie planuje się nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca w obu kategoriach: muzyczno-

wokalnej  i muzyczno-tanecznej:  

I miejsca  w kategorii muzyczno-wokalnej  –   1500 zł, 

II  miejsca  w kategorii muzyczno-wokalnej  –  1000 zł, 

III miejsca  w kategorii muzyczno-wokalnej –     800 zł, 

  

I miejsca  w kategorii muzyczno-tanecznej  –  1500 zł, 

II  miejsca  w kategorii muzyczno-tanecznej – 1000 zł, 

III miejsca  w kategorii muzyczno-tanecznej –    800 zł. 
 

MODR z kwot przeznaczonych na nagrody pieniężne pobierze podatek dochodowy  w wysokości 10%          

i odprowadzi do Urzędu Skarbowego. 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/

