
„Górale tańcują" - Dołącz do karnawałowego walca 

 i weź udział w wirtualnym Balu Góralskim. 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,  

ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. 338536550  

2. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, które spełnią warunki 

podane w §3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg konkursu. 

§2. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja tańca ludowego i sztuki ludowej 

2. Promocja kultury góralskiej, 

3. Współtworzenie „dzieła” wraz z innymi uczestnikami w postaci wideoklipu.  

 

§3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży ( pow. 16 roku ), dorosłych i seniorów.  

W szczególności zachęcamy członków zespołów regionalnych. 

2. Zadanie uczestnika polega na:  

 

- nagraniu (najlepiej w poziomie) około 90 sekund filmiku tańca w parach – pojedyncza para  

 

- taniec do utworu: „Zaświeć mi miesiączku” kapeli Maliniorze. (utwór dostępny na 

youtube.com na kanale Gminy Brenna) – melodia musi być słyszalna na filmiku oraz 

zawierać zwrotkę i refren.    

- uczestnicy powinni występować w strojach regionalnych. 

 

3. Filmy należy przesłać drogą mailową na adres konkurs@brenna.org.pl do godz. 15:00, 

do dnia 08.02.2021 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegać ocenie. 

4. Każdy uczestnik (para)  może przesłać tylko 1 pracę. 

5. Wyniki konkursu oraz premiera wspólnego wideoklipu ogłoszone będą 16.02.2021 

(OSTATKI)  na profilu GB na FB,  

 

 

 



 

 

§4. Kryteria oceny 

1. Wykonanie, wyczucie rytmu oraz wrażenia artystyczne. 

2. Stylizacja oraz strój  

3. Jakość techniczna nagrania.  

 

§5. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są specjalne imienne zaproszenia na  imprezy góralskie 

organizowane lub współorganizowane przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy 

Brenna w 2021 lub 2022r. ( bale góralskie, oficjalne imprezy w ramach obchodów Roku 

Górali Śląskich ). W puli nagród 5 podwójnych wejściówek.  

2. Wszystkie nadesłane prace, które będą spełniać wymogi określone w §3 zamieszczone 

będą w mediach społecznościowych Gminy Brenna w postaci wspólnego wideoklipu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania ewentualnej dodatkowej nagrody lub 

odwołania konkursu bez podania przyczyny.    

 

§6. Postanowienia końcowe 

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku w celach 

promocyjnych konkursu i działalności Organizatora. Niezbędne jest wypełnienie załączników 

nr 1 i 2.  

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy OPKIS i członkowie ich najbliższej 

rodziny, członkowie Jury i członkowie ich najbliższej rodziny. 

5. Przedstawiciele Organizatora będą się komunikować drogą mailową lub za pośrednictwem 

komunikatora internetowego z laureatami wyzwania celem ustalenia drogi przekazania 

nagród. 


