
Konkursowy Przegląd Pieśni Ludowej „Ciżbą śpiwanie” 2014 

Kije 24.08.2014 r. 

 

Przegląd organizowany jest dla uczczenia 200 rocznicy urodzin Oskara Kolberga  

i pamięci wielkiego regionalisty Ks. Władysława Siarkowskiego. 

 

1. Przegląd „Ciżbą śpiwanie” jest organizowany przez Samorządową Instytucję Kultury 

KASZTELANIA  w Kijach wspólnie z Polskim Radiem Kielce. 

2. Organizatorzy nie przewidują ograniczeń wiekowych dla uczestników. 

3. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy, których liczba uczestników może być 

dowolna, nie mniejsza jednak niż 6 osób. 

4. Zespoły prezentują program artystyczny złożony z pieśni ze skarbnicy  folkloru 

świętokrzyskiego. 

5. Prezentowane stroje i pieśni powinny być zgodne z autentycznym przekazem 

ludowym.  

6. Zespół zakwalifikowany do uczestnictwa w przeglądzie zobowiązany jest do 

przygotowania programu składającego się z trzech pieśni ludowych. 

7. Zespoły mogą prezentować swój program a capella lub z towarzyszeniem małego 

zespołu. 

8. Organizatorzy wykluczają pół playback. 

9. Jury szczególnie będzie preferować zespoły zróżnicowane wiekowo. 

10. Prezentacje artystyczne mogą być rejestrowane przez środki masowego przekazu 

/zdjęcia, nagrania wideo i fonograficzne/. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest 

równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zarejestrowanych materiałów przez 

organizatora. 

11. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu zespołów na imprezę. 

12. Zainteresowany zespół, nie później niż do 19.08.2014 r., przesyła drogą elektroniczną 

lub pocztową na adres organizatora kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

13. Zgłoszenia zespołów należy wysyłać na: 

e-mail: kasztelania@kije.pl  

lub pocztą:  

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach 

Kije 16, 28-404 Kije, woj. Świętokrzyskie 

Zgłoszenia przyjmuje również Redaktor Leszek Ślusarski – Polskie Radio Kielce 

e-mail : leszek.slusarski@radio.kielce.pl 

 

mailto:kasztelania@kije.pl


14. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna, który ponosi całkowitą odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników podczas imprezy. 

 

15. Lista zespołów przyjętych zamieszczona będzie na stronie internetowej 

www.kasztelania.kije.pl najpóźniej do dnia 20.08.2014 roku. 

16. Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną potwierdzenie zaproszonych zespołów 

wraz z programem. 

17. Zespoły rywalizować będą o nagrodę główną „OSKARA Kolberga”. Jury nagrodzi 

również zespoły innymi nagrodami i wyróżnieniami. 

 

Telefony kontaktowe: 

- Andrzej Żądło – Dyrektor SIK Kasztelania 601-22-99-77 

- Leszek Ślusarski – Polskie Radio Kielce – 509-661-620 

- Krzysztof Hynek – Instruktor ds. organizacji imprez SIK Kasztelania-  533-980-123 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasztelania.kije.pl/


Załącznik do regulaminu  

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 
do udziału w Konkursowym Przeglądzie Pieśni Ludowej „Ciżbą śpiwanie” 2014. 

Kije 24.08.2014 r. 

 

1. Nazwa zespołu ………………………………………………………………………. 

2. Ilość osób w zespole ……………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko opiekuna, adres, numer telefonu, e-mail 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

4. Prezentowany repertuar 

- ………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………..… 

5. Dane kontaktowe: 

- numer telefonu…………………………………………. 

- e-mail………………………………………………………… 

6. Krótka prezentacja zespołu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Potrzeby techniczne (podać wszystkie instrumenty, które są używane z określeniem 
sposobu nagłośnienia – np. linia lub mikrofon dynamiczny) oraz inny sprzęt.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jeżeli to możliwe to bardzo prosimy o dołączenie do zgłoszenia drogą elektroniczną fotografii 

wykonawcy koniecznej do zamieszczenia w materiałach i wydawnictwach promocyjnych Przeglądu. 

 

 

………………………………………….. 

Podpis opiekuna grupy 



ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW  

w  Przeglądzie konkursowym pieśni ludowej „Ciżbą śpiwanie” 2014. 

 

 

 

 
 

Wyrażam zgodę na udział ...........imię i nazwisko....................  

w Konkursowym Przeglądzie Pieśni Ludowej „Ciżbą śpiwanie” 

 
 
 
 
 
…………………..      ……………………………………… 
miejscowość i data       czytelny podpis rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

- adres i telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna  

 


