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EDYCJA ON-LINE



Uczestnicy są proszeni o przesłanie internetowo nagrania filmowego swojego
występu wraz z kartą zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem) za pomocą wybranej
platformy do przesyłania danych, typu wetransfer.com lub Dysk Google 
 (http://drive.google.com) na adres                                                                                  lub
dostarczyć osobiście do biura GOK w godz.  8:00-16:00 w nieprzekraczalnym
terminie do 
Nagranie filmowe powinno być dokonane sprzętem pozwalającym na zapis dobrej
jakości: rozdzielczość min. 720p., wykonawcy prezentują się w strojach,
instrumenty muzyczne powinny być dobrze widoczne.
Każdy zespół może brać udział w jednej kategorii.
Zespoły nie mogą korzystać z podkładów muzycznych zarejestrowanych na
płytach, pendrivach itp. 
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w
wysokości 30 zł od zespołu na konto organizatora:

Po przesłaniu zgłoszenia i akredytacji zespoły otrzymają pisemne potwierdzenie
udziału w przeglądzie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 
nr 66 8470 0001 2001 0033 5610 0001 

z dopiskiem: „Złoty Kłos 2021” 

 
Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania
prezentacji konkursowych w radio i TV bez wypłacania honorariów.
Uczestnictwo w Przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora.

 

20.04.2021

zlotyklos@gok.zebrzydowice.pl

Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca z
uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Istotne też jest
zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego stroju, oraz stylu własnego regionu.
Pielęgnowanie lokalnych tradycji / wsi – osiedla – miasteczka – gminy przekazywanie jej
wzorów dzieciom i młodzieży.
Zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych regionów Polski,  Czech i Słowacji.
Popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru

1. CELE PRZEGLĄDU:



KATEGORIE WYKONAWCZE:

Grupy śpiewacze ( do 10 osób) i zespoły śpiewacze ( do 35 osób) a capella / czas
trwania programu do 5 minut
Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych / czas trwania
programu do 5 minut
Zespoły taneczne lub wokalno-taneczne, prezentują tańce ludowe z własnego
regionu (autentyczne) / czas trwania programu do 10 minut.
Zespoły taneczne lub wokalno-taneczne artystycznie opracowane / czas trwania
programu do 10 minut
Kapele ludowe/ czas trwania programu do 5 minut

1.

2.

3.

4.

5.

właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, tańca i stroju.
prezentację instrumentów muzycznych, pochodzących z rodzimej tradycji oraz ocena
ich składu, brzmienia i sposobu wykonania.
interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego  i czystości lokalnej
gwary.
w zakresie wykonania tańców ludowych uwaga jurorów skierowana będzie na
autentyczne odmiany tańca ludowego,
w przypadku zespołów artystycznie opracowanych  uwaga Jury skierowana będzie na
stopień opracowania w odniesieniu do autentyku.  

3. OCENA I NAGRODY:

1. Komisja artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę     
     następujące kryteria:

2. Po wnikliwej ocenie występów komisja artystyczna przyzna wyróżniającym się
     zespołom, dyplomy i nagrody.

Przegląd ma zasięg międzynarodowy i przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.

KATEGORIE WIEKOWE:

1. dzieci i młodzież
2. dorośli



Zapraszamy na naszą stronę 
WWW.GOK.ZEBRZYDOWICE.PL

 

5. Wszystkie uczestniczące w imprezie zespoły otrzymują pamiątkowy 
     dyplom i statuetkę.
6. Sprawy sporne nie objęte regulaminem roztrzyga organizator w porozumieniu z Jury
7. Werdykt i podział nagród wśród laureatów należy do wyłącznej kompetencji jury 
    i przyjmuje się jako ostateczny i niepodważalny.

5. ORGANIZATOR

 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice

tel. 32-4693-334

Laureat nagrody Grand Prix przez 1 rok nie może występować na ZŁOTYM KŁOSIE.

3. Wyniki z Przeglądu będą dostępne 04.05.2021 na stronie internetowej:
     www.gok.zebrzydowice.pl
4. Kwota potencjalnej nagrody zostanie wysłana przelewem na konto podane na    
 karcie zgłoszenia, dyplomy i statuetki zostaną przesłane pocztą tradycyjną. 
 


