
IV Konkursowy Przegląd Pieśni Ludowej „Ciżbą śpiwanie” 2017 

Przegląd organizowany jest dla uczczenia pamięci regionalisty 

Ks. Władysława Siarkowskiego. 

Patronat honorowy - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

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

KASZTELANIA  w Kijach oraz Stowarzyszanie Rozwoju Gminy Kije.  

Partnerem konkursu jest Polskie Radio 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. Prezentowane pieśni powinny być zgodne z autentycznym przekazem ludowym.  

5. Zespół zakwalifikowany do uczestnictwa w przeglądzie zobowiązany jest do 

przygotowania programu składającego się z trzech pieśni: 

- dwie pieśni ze skarbnicy folkloru świętokrzyskiego 

- jedna tradycyjna pieśń biesiadna 

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

zespołu max. 2 osobowego.  

Preferowane instrumenty: bębenek, skrzypce, akordeon. 

7. Organizatorzy wykluczają pół playback oraz instrumenty elektroniczne. 

8. Jury szczególnie będzie preferować zespoły zróżnicowane wiekowo. 

9. 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. 

10. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu zespołów na imprezę. 

11. Zainteresowany zespół, nie później niż do 27.08.2017 r., przesyła drogą elektroniczną 

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

niniejszego regulaminu. 

12. 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 

mailto:kasztelania@kije.pl


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

za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników podczas imprezy. 

14. Lista zespołów zakwalifikowanych do Przeglądu zamieszczona będzie na stronie 

internetowej www.kasztelania.kije.pl do dnia 29.08.2017 roku. 

15. Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną potwierdzenie zaproszonych zespołów 

wraz z programem. 

16. Zespoły rywalizować będą o nagrodę główną im. Ks. Władysława Siarkowskiego 

ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Pińczowie. Jury nagrodzi również zespoły 

innymi nagrodami i wyróżnieniami. 

17. Konkurs odbędzie się w dniu 09.09.2017 r. o godz. 16:30 na obiektach SIK 

Kasztelania w Kijach. 

18. Kwalifikacje zespołów dokona Rada Artystyczna Przeglądu. 

WARUNKI ORGANIZATORA DOTYCZĄCE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU 

I DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Samorządową Instytucję Kultury KASZTELANIA w Kijach 

wszelkie prawa majątkowe do wykonań zaprezentowanych podczas konkursu. 

2. SIK Kasztelania może w sposób nieograniczony wykorzystywać materiały artystycznych 

wykonań na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach, 

b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 

c) wprowadzenia do obrotu, 

d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,  

e) publicznego odtwarzania, wyświetlania,  

f) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 

3. Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego za pomocą wszelkich technik w trakcie trwania imprezy 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SIK Kasztelania 

na potrzeby organizacji konkursu. 

Telefony kontaktowe: 

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

- Anna Wołczyk – Instruktor ds. organizacji imprez SIK Kasztelania-  533-980-123 

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU oraz ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE 

NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW do pobrania ze strony: www.kasztelania.kije.pl 

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

