
 

 

I Ogólnopolski Konkurs Miłośników Folkloru  „Hej do Krakusa jadę…” 

Pod Honorowym Patronatem JM Rektora Akademii Górniczo Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

prof. Jerzego Lisa 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” im. Wiesława Białowąsa w  Krakowie. 

30-059 Kraków, ul. Reymonta 15 

E-mail: konkurs@krakus.net  

www.krakus.net 

Tel: 502 206 556 

2. Termin i miejsce  

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie on-line. 

Transmisja odbędzie się 12.12.2020. na kanale YouTube, link wraz z godziną transmisji zostanie 

opublikowany na stronie www.krakus.net  oraz w mediach społecznościowych ZPiT AGH „Krakus”. 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 14.12.2020. na stronie www.krakus.net oraz na profilu 

ZPiT  AGH „Krakus” na Facebooku. 

 

3. Cele konkursu: 

• Przedstawienie polskiego folkloru oraz prezentacji nim inspirowanych  w różnych odsłonach, 

szerokiej publiczności; 

• Aktywizacja środowiska zespołów folklorystycznych i miłośników folkloru w czasie pandemii; 

• Prezentacja różnorodnych dokonań tanecznych, wokalnych i muzycznych w  wyjątkowych 

warunkach działalności; 

• Konfrontacja dorobku artystycznego tancerzy, śpiewaków i muzyków ludowych; 

• Wybór i promocja talentów; 

• Prezentacja folkloru przetworzonego do wymogów sceny w atrakcyjnej dla odbiorcy formie; 

  

4. Kategorie. 

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczestników w następujących kategoriach: 

Tancerze (solo lub duet) 

• w wieku do 10 lat 

• w wieku od 11 do 18 lat 

• powyżej 18 lat 

 

 

https://www.agh.edu.pl/uczelnia/struktura/administracja-centralna/pion-rektora/


Wokaliści (solo lub duet) 

• w wieku do 10 lat 

• w wieku od 11 do 18 lat 

• powyżej 18 lat 

 

Muzycy (solo lub duet) 

• w wieku do 10 lat 

• w wieku od 11 do 18 lat 

• powyżej 18 lat 

 

5. Warunki uczestnictwa  

• Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 11.12.2020 roku karty zgłoszeniowej 

dostępnej on-line na stronie ZPiT AGH „Krakus” – www.krakus.net, wraz z linkiem 

WeTransfer do nagrania. 

• Nie będą dopuszczone nagrania pochodzące z konkursów stacjonarnych innych 

organizatorów. 

• Udział w konkursie jest bezpłatny. 

• W konkursie mogą wziąć udział tancerze, wokaliści, muzycy.  

• Każdy uczestnik może przesłać jedno nagranie w ramach każdej kategorii. 

• Przesłane nagrania nie powinny trwać dłużej niż 4 minuty. 

 

6. Jury 

• Skład Jury zostanie podany na stronie www.krakus.net oraz na Facebooku 

ZPiT  AGH  „Krakus”. 

• Oceniane będzie oryginalne podejście do folkloru oraz: 

w kategorii tanecznej – atrakcyjność i różnorodność choreografii, dobór trudności 

prezentowanych elementów do umiejętności tancerza, technika taneczna,  

ogólny wyraz artystyczny. 

w kategorii wokalnej – intonacja, barwa i brzmienie głosu, skala głosu, poziom trudności 

i  stopień opanowania prezentowanej pozycji, ogólne wrażenie artystyczne. 

w kategorii instrumentalnej –  dobór repertuaru, aranżacja utworu, technika wykonania, 

interpretacja. 

• Jury przyzna w każdej z kategorii nagrody pieniężne w wysokości 500 zł dla najlepszej 

prezentacji. Przyznane zostaną również nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczestników. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed rozpoczęciem konkursu. 

• O sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. 


