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REGULAMIN 

XVII Turnieju Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli 
„Jak ze Susca powandruje” 

Suszec 2021 
 
 
 
Cele: 

 propagowanie pieśni ludowych różnych regionów, w tym pieśni ludowych Ziemi Pszczyńskiej, 
zebranych i zapisanych przez Mariana Cieślę, wydanych w śpiewniku „Koło mego łokiyneczka. Pieśni 
ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”1  pod red. Joanny Glenc, 

 zwiększenie i ułatwienie dostępu do uczestnictwa w kulturze, 

 poszukiwanie atrakcyjnych sposobów upowszechniania treści kulturowych, 

 upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika 
kulturotwórczego, czerpiącego inspiracje z różnorodności kulturowej regionu, 

 wzrost poziomu wykonawczego zespołów wokalnych i  wokalno-instrumentalnych. 
 
 

Organizator:  Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
Termin:  6 listopada 2021 r., godz. 15:00 
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec 
Kontakt:  tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl 
 
 
 
Założenia Turnieju: 
 
1. Turniej ma charakter jednoetapowego konkursu. Z racji obostrzeń sanitarnych turniej będzie miał 

charakter przeglądu, a nie, jak do tej pory, wspólnej biesiady. 
 

2. W turnieju mogą wziąć udział regionalne zespoły ludowe i śpiewacze. 
 

3. Łączny czas występu (z wejściem i zejściem zespołu) nie powinien przekraczać 10 min. 
 

4. Każdy zespół w ramach występu prezentuje 3 utwory:  

 pierwszy - musi należeć do kategorii pieśni powszechnych miłosnych z zeszytu 3 śpiewnika „Koło 
mego łokiyneczka”, wybrany utwór nie był do tej pory wykonywany przez dany zespół podczas 
Turnieju Zespołów Ludowych; 

 drugi i trzeci – dowolnie wybrana pieśń ludowa / tradycyjna (może być również spoza śpiewnika 
„Koło mego łokiyneczka”), do tej pory nie wykonywana przez dany zespół podczas Turnieju 
Zespołów Ludowych. 

 
Wybrane utwory zgłasza się organizatorowi poprzez wpisanie ich w wyznaczonym miejscu na karcie 
zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu). Uwaga! O możliwości wykonania wybranej pieśni 
decyduje kolejność zgłoszenia  - w przypadku wybrania pieśni zgłoszonej wcześniej przez inny zespół 
będzie należało wybrać inną pieśń. 

 

                                                 
1
 Śpiewnik jest dostępny w bezpłatnej wersji elektronicznej na stronie organizatora: www.kulturasuszec.pl  
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5. Zespoły śpiewacze „Radostowianki”, „Mizerowianki” i „Pogodna Jesień” z gminy Suszec nie biorą udziału 
w przeglądzie turniejowym. 
 

6. W turnieju może wziąć udział 18 zespołów ludowych działających na terenie Rzeczpospolitej Polski.  
W przypadku większej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania 
odpowiedniej ilości zespołów – w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną zespoły, które nie 
występowały jeszcze na turnieju lub występowały dawno. W każdym przypadku o zakwalifikowaniu do 
udziału w turnieju poinformuje organizator. 
 

7. Kompletnie wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1), podpisaną i zeskanowaną (lub podpisaną 
podpisem elektronicznym) należy przysłać do 26 października 2021 roku na adres mailowy: 
aga@kulturasuszec.pl . Decyduje data wpływu zgłoszenia do organizatora. 
 

8. Zespoły zakwalifikowane do turnieju zostaną o tym poinformowane do 29 października 2021 roku – 
telefonicznie i/lub e-mailem, a lista zakwalifikowanych zespołów będzie również dostępna na stronie 
organizatora: www.kulturasuszec.pl. 
 

9. Po informacji o zakwalifikowaniu do udziału w turnieju, zespół zobowiązany jest do opłacenia 
akredytacji w wysokości 30 zł do 3 listopada 2021 roku, przelewem na konto organizatora: 42 8456 1019 
2001 0004 0022 0001, BS Żory Oddział w Suszcu, w tytule przelewu wpisując nazwę swojego zespołu lub 
gotówką/elektronicznie w kasie. Po dokonaniu płatności organizator wystawi fakturę na dane podane w 
karcie zgłoszeniowej. 

 
10. Zespoły zakwalifikowane do Turnieju mają obowiązek zgłosić się 6 listopada 2021 r. w GOK o godzinie 

wyznaczonej przez organizatora. 
 

11. Każda osoba, wchodząca do sali widowiskowej – zarówno członkowie zespołów, jak i publiczność - ma 
obowiązek złożenia oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik nr 2 do regulaminu), a także przestrzegania 
obostrzeń sanitarnych wdrożonych przez organizatora (zachowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa 
maseczką, dezynfekcja dłoni) oraz wynikających z „Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu”, dostępnego na stronie organizatora: 
www.kulturasuszec.pl. 
 

12. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:  

 ciekawy dobór repertuaru,  

 muzykalność,  

 zgodność wykonania z zapisem nutowym,  

 czystość gwary i śpiewu,  

 zgodność stroju ludowego z historycznym oryginałem,  

 ogólny wyraz artystyczny (w ocenie jury nie będą uwzględniane występy taneczne). 
 

13. Nagrody: 

 Nagroda specjalna im. Jadwigi Masny – statuetka, 

 „Grand Prix” - nagroda pieniężna + statuetka, 

 I miejsce - nagroda pieniężna + statuetka, 

 II miejsce - nagroda pieniężna + statuetka, 

 III miejsce - nagroda pieniężna + statuetka, 

 wyróżnienie - nagroda pieniężna + statuetka, 

 wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 



 

3 

 

Jury i organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
 
14. Rozstrzygnięcie turnieju oraz wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się 11 listopada 

2021 podczas Wieczoru Pieśni Patriotycznej (rozpoczęcie o godz. 17:00). Na rozstrzygnięcie organizator 
zaprasza 3-osobowe delegacje każdego z występujących zespołów. 
 

15. Koszty przejazdu zespoły pokrywają we własnym zakresie lub pokrywa instytucja delegująca. 
 
16. Organizator zastrzega, że nie ma możliwości skorzystania z indywidualnych szatni dla zespołów. 
 
17. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Zielonka-Mitura, tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: 

aga@kulturasuszec.pl. 
 

18. Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator. 
 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w każdym momencie ze względu na 
sytuację epidemiologiczną. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  
do 

XVII Turnieju Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli „Jak ze Susca powandruje” 
(nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2021 roku) 

 
 

Nazwa zespołu: 
 
 

Rodzaj zespołu (niewłaściwe skreślić): obrzędowy / śpiewaczy / regionalny / inny – jaki: 
 

Ilość członków zespołu wraz z kierownikiem zespołu: 
 

DANE INSTYTUCJI PATRONUJĄCEJ: 

Dokładna nazwa instytucji: 

Ulica i numer: 

Kod pocztowy i miejscowość: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

 

Imię i nazwisko kierownika zespołu: 
 

Telefon kontaktowy do kierownika zespołu: 
 

Krótka charakterystyka zespołu, która zostanie odczytana ze sceny: 
 
 
 
 
 
 
 

Pieśni prezentowane podczas turnieju: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

Czy do prezentacji będzie wykorzystane instrumentarium?  tak / nie 

Jeśli tak, to jakie?  
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Uwagi i dodatkowe informacje dla organizatorów, w tym o szczególnych potrzebach członków i członkiń 
zespołu: 
 
 
 
 
 
 

Dane do faktury za akredytację: 
 
 
 
 

Nazwa banku i numer konta, na który ma zostać wypłacona nagroda (w przypadku jej otrzymania): 
 
 

 
 
 

………………………………………..      ………………………………………… 
    miejscowość, data       podpis kierownika zespołu 

 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
 

………………………………………..      ………………………………………… 
    miejscowość, data       podpis kierownika zespołu 

 

 

 
Informacja o ochronie danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 22, 43-
267 Suszec; 
2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora lub email: iodo@kulturasuszec.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w turnieju na podstawie art. 6 ust 1 pkt a); 
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, cofnięcie zgody będzie równoznaczne  
z rezygnacją z turnieju; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pa-
ni/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby wziąć udział w turnieju; 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
 



 

6 

 

 

Załącznik nr 2 
 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
 

 
Oświadczam, że ja / moje dziecko / mój podopieczny ……………………………………………………………………… (imię i 

nazwisko), zamieszkały/-a w …………………………………………………………………………………………………… (adres za-

mieszkania), tel. kontaktowy: …………………………………………: 

 
1. W ciągu ostatnich 10 dni nie miałem/miałam kontaktu z osobą: chorą, zarażoną, pozostającą  

w izolacji lub na kwarantannie, wracającą z zagranicy, wykazującą oznaki chorobowe w związku  
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

2. W ciągu ostatnich 10 dni nie miałem/miałam oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2: podwyższo-
nej temperatury, duszności, kaszlu, bóli mięśni i stawów. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………                 ………………………………………………… 
miejscowość i data       podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego 
 
 
Informacja o ochronie danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 22, 43-
267 Suszec; 
2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora lub email: iodo@kulturasuszec.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w turnieju na podstawie art. 6 ust 1 pkt a); 
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją  
z turnieju; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pa-
ni/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby wziąć udział w turnieju; 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


