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REGULAMIN  
XXV. PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH „PO KRAKOWSKU” 

w Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec   

Przegląd ma na celu prezentację dorobku amatorskich zespołów folklorystycznych i Kół 

Gospodyń Wiejskich działających w regionie. Prezentuje tradycję ludowego śpiewu i muzyki z 

zachowaniem gwary i tradycyjnego stroju. Kładzie nacisk na autentyczność repertuaru i 

pielęgnowanie lokalnych obrzędów Krakowiaków Zachodnich. 

 

Termin i miejsce imprezy: 26 maja 2019 roku, teren skansenu w Muzeum - Nadwiślański Park 

Etnograficzny w Wygiełzowie 

 

Organizator: 

Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec    

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Do udziału w przeglądzie  zapraszamy zespoły z terenu województwa małopolskiego i śląskiego 

prezentujące folklor Krakowiaków Zachodnich. 

 

2. Wiek uczestników nie jest ograniczony. 

 

3. Przegląd obejmuje: 

- zespoły Kół Gospodyń Wiejskich 

- grupy śpiewacze, 

- kapele, 

- zespoły regionalne. 

 

4. Organizator przeglądu zachęca uczestników do przygotowania programów prezentujących 

rodzimy folklor, będących cennym kulturowym dziedzictwem regionu.  

 

W związku z jubileuszową edycją Przeglądu Zespołów Obrzędów „Po Krakowsku” proponujemy 
pokazanie szerokiego spektrum obrzędowości i zwyczajów związanych z cyklem rocznym. 
Zmieniające się pory roku wyznaczały rytm ludzkiego życia i bezpośrednio z nim związanych 
obyczajów, zwyczajów i obrzędów. Chcielibyśmy z pomocą Państwa pokazać święta i obrzędy 
charakterystyczne dla różnych pór roku, od zimowych Świąt Bożego Narodzenia poprzez czas Świąt 
Wielkanocy, Boże Ciało, Dożynki itd., a także ukazać ich lokalność tak jak na przykład zwyczaj: 
Ściąganie bram w Wielkanocny poniedziałek w Wygiełzowie.  
Na przestrzeni lat zwyczaje i obrzędy tak jak i inne dziedziny kultury, ulegały zmianom a niektóre z 
nich bezpowrotnie zaginęły. Te które przetrwały i są przekazywane z pokolenia na pokolenie 
zawierają wiele elementów tradycyjnych: zwyczajowych zachowań, ceremonii, rytuałów, obrzędów 
i akcesoriów o archaicznym pochodzeniu.  
W celu uniknięcia dublowania tematów prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorem. 
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5. Czas trwania występu  powinien wynieść max. 15 minut – 20 minut. 
 

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

keyboardu oraz wykorzystujących playback lub półplayback. 

 

7. Ocena i nagrody. Wszystkie zespoły oceniać będzie komisja artystyczna (trzyosobowe jury), 

złożona ze specjalistów. Dla najlepszych zespołów zostaną ufundowane nagrody. O ich przyznaniu 

zadecyduje jury. Wysokość nagród będzie zależna od pozyskanych środków. Wszyscy uczestnicy 

Przeglądu otrzymają pamiątkowy dyplom. 

Komisja artystyczna będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

- dobór repertuaru, 

- poziom wykonania, 

- zgodność z tradycją Krakowiaków Zachodnich pod względem zwyczajów, gwary, przyśpiewek i 

stroju, 

- walory brzmieniowe, 

- interpretację i styl wykonania, 

- obycie sceniczne. 

 

Głos Komisji artystycznej jest ostateczny i niepodważalny. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności występu zespołów. Ewentualne 

sugestie co do godziny występu mogą zostać uwzględnione tylko w przypadku, kiedy nie będzie to 

ze szkodą dla długości i atrakcyjności programu imprezy. 

 

9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji zespołu decyduje Organizator, biorąc pod 

uwagę kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowy dorobek zespołu. 

 

10. Najpóźniej w dniu przeglądu zespoły powinny dostarczyć Organizatorowi na piśmie scenariusz 

wybranego obrzędu. 

 

11. Koszty transportu zespół pokrywa we własnym zakresie. 

 

12. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: 

 

Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 

ul. Podzamcze 1 

32-551 Babice 

w terminie do dnia 13 maja 2019 roku 
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13. Kontakt z pracownikami merytorycznymi: Agnieszka Oczkowska, Izabela Jarczyk;  

     tel/fax 32 - 622 - 87 – 49 

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystywania prezentacji i 

scenariusza w dowolnym medium. 

 

15. Regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne pod adresami: www.mnpe.pl (zakładka Imprezy 

plenerowe, Kalendarz Imprez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


