
REGULAMIN
XXXIV Wojewódzki Konkurs 

LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE

3-4 WRZEŚNIA 2022 r.
WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY 
w SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM



1. ORGANIZATORZY
- Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.

2. TERMIN I MIEJSCE
- 3-4 września 2022 r.  w  Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp.

3. CEL
- ochrona przed zanikaniem i popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych
- dokumentacja prezentowanych widowisk

4. PRZEDMIOT KONKURSU
a) obrzędy i zwyczaje rodzinne: związane z urodzeniem dziecka, chrzcinami; 
wesele /całość lub fragmenty/; zwyczaje pogrzebowe
b) obrzędy i zwyczaje związane z pracą na roli: orka, siew, wykopki, dożynki
c) obrzędy i zwyczaje doroczne związane m.in. z cyklem Świąt Bożego
Narodzenia, Nowym Rokiem, Zapustami, Wielkanocą, Zielonymi Świątkami, 
Bożym Ciałem, itd. 
 Widowiska powinny zawierać charakterystyczne dla danego regionu ceremonie, 
zespoły określonych tradycją czynności, zabiegów magicznych itp. Obowiązywać 
będą tradycyjne rekwizyty i kostiumy dostosowane do charakteru widowiska, 
pory roku, wieku wykonawców ich statusu społecznego. W przypadku udziału 
kapeli w widowisku obowiązuje jej tradycyjny skład. 

5. KRYTERIA OCENY
- autentyczność obrzędów i zwyczajów, gwary, muzyki, pieśni, tańców, strojów i rekwizytów
-  adaptacja sceniczna
Komisja oceniająca prezentacje przyzna najlepszym grupom nagrody i wyróżnienia pieniężne.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Po upływie dwóch miesięcy od wezwania uczestnika do odbioru przedmiotu 
nagrody na podany przez niego adres korespondencyjny i nieodebraniu nagrody 
przez uczestnika w tym terminie, przedmiot nagrody przechodzi na własność 
Organizatora.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA
- w konkursie biorą udział wyłącznie autentyczne zespoły ludowe;
- czas trwania prezentacji widowisk nie powinien przekroczyć 25 minut,
   a w przypadku wesela 40 minut; 
- prezentacje przekraczające limit czasu nie będą podlegać ocenie jury;
- organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników konkursu;
- koszty podróży ponoszą zespoły lub patronujące im instytucje.

7. POZOSTAŁE INFORMACJE
Zgłoszenia:
-  dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do dn. 19.08.2022 r. na adres: 

Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7
35-002 Rzeszów

lub e-mail: wdk@podkarpackie.pl     
z dopiskiem „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje“

Informacji na temat konkursu udzielają:
Maria Kula, Agnieszka Balawejder 
tel. 17 853 52 57 w. 32, WDK Rzeszów

Informacji odnośnie zaplecza scenicznego udziela:
Wioletta Czapka, tel. 17 221 60 44 w. 15, MGOK Sędziszów Młp.

     W przypadku  dużej ilości zgłoszeń 
     decydować będzie ich kolejność.
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