
Karta zgłoszenia Regionalne Spotkania z Tradycją - Oświęcim 13-14 VII 
2019 r.

• Nazwa Organizacji/Zespołu 
…………………………………………………………………………………………
….

• Forma uczestnictwa (proszę podkreślić): występ zespołu, stoisko 
• Nazwa Zespołu: ………….…………………...……………………………..…….……

liczba osób w Zespole…………
• Kierownik Zespołu; 

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

• Kierownik muzyczny/akompaniator:
………………………………………………………………………………………..
………….….

• Rodzaje instrumentów w kapeli, inne wymagania techniczne (ilość mikrofonów, 
podpięcie dla akompaniatorów, ilość osób w kapeli itd.) 
…………………………………….………………………………………..

• Rodzaj stoiska (kulinaria/rękodzieło/informacje) ..
………………………………………………………………….

• Ilość osób na stoisku 
…………………………………………………………………………………………
…………………….

• Sugerowana data oraz tura występu/stoiska  
………………………………………………..……………………….

• Imię i Nazwisko, adres oraz telefon, mail kontaktowy osoby odpowiedzialnej za 
współpracę 

z organizatorami …………………………………….
……………………………………………………………………………….  

Regulamin uczestnictwa w imprezie plenerowej:
• Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej wraz 

Miastem Oświęcim, Powiatem Oświęcimskim oraz Ośrodkiem Kultury, Sportu i 
Rekreacji Gminy Oświęcim organizuje plenerową imprezę folklorystyczną pod nazwą 
„Regionalne Spotkania z Tradycją – Przegląd Zespołów KGW”.

• Impreza odbędzie się na Rynku w Oświęcimiu w dniach 13-14 VII 2019 r.  w godz. 
14-20 i ma na celu aktywizację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich.

• Występy Zespołów- głównie KGW (ok. 50) odbywają się w I turze (godz. 14-17) i II 
turze (godz. 17-20) każdego dnia imprezy.

• Przyjazd na imprezę na własny koszt -zespoły występujące w I turze przyjeżdżają na 
godz. 13.30, zespoły z II tury – na godz. 16.30.

• W programie mogą być pieśni, tańce, scenki kabaretowe i obrzędowe. Czas występu 
zespołu: maksymalnie do 15 minut, w odpowiednich strojach (dostępna garderoba)

• Istnieje możliwość wystawienia stoisk KGW z kulinariami i rękodziełem, stoisk 
twórców ludowych, organizacji i instytucji pracujących na rzecz obszarów wiejskich.

• Dla uczestników zaplanowano napoje i słodki poczęstunek. Organizatorzy nie 
gwarantują ciepłych posiłków ani noclegów.

• Zespoły/stoiska są obowiązkowo obecne na Przeglądzie co najmniej trzy godziny, od 
rozpoczęcia do zakończenia danej tury występów. 

• Każdy zespół/stoisko otrzyma dyplom i pamiątkowy upominek. 
• Warunkiem udziału w Przeglądzie Zespołów KGW jest przesłanie formularza 

zgłoszeniowego i opłacenie składki członkowskiej KGW w RZRKiOR 
• Uzgodnienia i dodatkowe informacje prowadzone będą telefonicznie lub mailowo 

oraz na stronie:, tel.: 33 812 20 31, 697 304 308, 695 191 357 lub 
rzkrior_bb@interia.pl, www.kolkarolniczebb.pl

• Termin ostatecznego przesłania zgłoszenia udziału to 12 VI 2019 r., ale decyduje 



kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu 50 zespołów.
• W przypadku większej ilości zgłoszeń niż ilość miejsc – Komitet Organizacyjny 

wybierze zespoły/stoiska, uwzględniając reprezentację gminy, powiatu, regionu, ilość 
udziałów w poprzednich edycjach Przeglądu, dając pierwszeństwo tym, którzy w 
ogóle lub najmniej uczestniczyli w podobnych działaniach.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy plenerowej i akceptuję jego 
postanowienia

Data i podpis przedstawiciela KGW/Zespołu ……………………………………………………..
……………………………………………


