
REGULAMIN próby ustanowienia rekordu  w jednoczesnej grze  na diabelskich skrzypcach. 

BRUSY, ŚWIATOWY ZJAZD KASZUBÓW – 30 LIPCA 2022 
 

1. Organizatorem bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach (zwanego dalej biciem 
rekordu) jest Centrum Kultury i Biblioteki  im. Jana Karnowskiego w Brusach (dalej CKiB). 

2. Współorganizatorami są: Gmina Brusy, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Brusach. 

3. Bicie rekordu będzie przeprowadzone podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Brusach 30 lipca 2022 
na placu przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Armii Krajowej. 

4. Udział w biciu rekordu i podanie związanych z nim danych osobowych ma charakter dobrowolny, 
jednak brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w biciu rekordu. 

5. Bicie rekordu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
6. Warunkiem przystąpienia do bicia rekordu  jest zapoznanie się z treścią Regulaminu  

i akceptacja jego treści. Przystępując do bicia rekordu wyraża się zgodę na udostępnienie  
i przetwarzanie danych osobowych (którego administratorem jest CKiB) oraz wyraża się zgodę na 
udostepnienie wizerunku w prasie lokalnej, mediach, internecie. 

7. Celem bicia rekordu jest popularyzacja regionu kaszubskiego poprzez eksponowanie jego idiomów 
regionalnych, którego jednym ze składników jest instrument kaszubski o nazwie „diabelskie skrzypce”. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W BICIU REKORDU 
8. Bicie rekordu ma charakter otwarty i jest kierowany do wszystkich chętnych osób. 
9. W konkursie może brać udział każda osoba (niezależnie od wieku) która przybędzie na bicie rekordu  

z „diabelskimi skrzypcami”. 
10. Aby uczestnik był dopuszczony do bicia rekordu, diabelskie skrzypce muszą spełniać następujące 

warunki: muszą posiadać rzeźbioną głowę diabła, mieć tzw. „talerz” czyli na głowie diabła metalowe 
koło, muszą posiadać co najmniej jedną strunę. 

11.  Uczestnicy muszą zgłosić swój udział poprzez wpisanie się na listę uczestników w namiocie 
organizatora (na placu imprezy) do godziny 15.00.   

12.  Uczestnicy nie są zobowiązani do występowania w stroju ludowym 
13.  Za Uczestników niepełnoletnich odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. 
14.  Organizatorzy sugerują zgłaszanie do Konkursu wyłącznie Uczestników, którzy potrafią w podstawowej 

formie grać na diabelskich skrzypcach i mają poczucie rytmu. 
 
PRZEBIEG BICIA REKORDU 

a) akompaniament na diabelskich skrzypcach w jednoczesnym wykonaniu wszystkich zgłoszonych osób,  
w metrum ¾ do piosenki  „Hej tu u nas na Kaszebach malowane zemie”. 

b) około godziny 16.00, na placu zjazdowym, nastąpi próba ustanowienia rekordu w jednoczesnej grze na 
diabelskich skrzypcach 

c) około godziny 16.30 na scenie głównej odbędzie się I bicie rekordu 
d) organizatorzy przewidują upominek dla najstarszego i najmłodszego uczestnika. 


