
Przegląd Kolęd i Pastorałek

"Hej kolędy to czas"

pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 

15 stycznia 2016 r.
Regulamin

Organizator:
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
Rada Sołecka Zabierzowa

Kategorie konkursu:
- soliści
- zespoły 
Każdy uczestnik może prezentować się tylko w jednej z ww kategorii.

Grupy wiekowe:
1. Konkurs rozegrany zostanie w trzech grupach wiekowych: 
1). dzieci w wieku od 5 lat do klasy III SP
2). uczniowie klas IV – VI SP 
3). uczniowie klas I-III Gimnazjum
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Zabierzów.
2. W przypadku zespołów o dużej rozpiętości wiekowej, o przynależności do danej grupy zadecyduje 
wiek najstarszego członka grupy.
3. W przypadku małej liczby zgłoszeń w danej grupie wiekowej, organizator zastrzega sobie prawo 
do połączenia grup.
4. Dopuszcza się udział uczestników z instytucji kultury i innych instytucji pracujących z dziećmi i 
młodzieżą gimnazjalną (ośrodek kultury, świetlica, parafia), działających na terenie Gminy 
Zabierzów. 
5. Każda szkoła, ośrodek kultury, parafia, świetlica może zgłosić po 1 podmiocie wykonawczym 
(solista lub zespół) w każdej kategorii wiekowej. 

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 stycznia 2016 roku na adres organizatora 
konkursu tj. 



Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów.
Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
2. Do udziału w konkursie należy przygotować jeden utwór w j. polskim (np. kolęda, pastorałka).
3. Czas prezentacji konkursowej nie może być dłuższy niż 6 minut. 
4. Dopuszczalny lecz nieobowiązkowy jest dobór stroju stosownie do repertuaru. 
5. Podczas prezentacji konkursowych, w dniu 15 stycznia 2016 roku, wykonawcy mogą korzystać z 
akompaniamentu lub podkładu muzycznego (półplayback) nagranego na CD w formacie AUDIO z 
możliwie najniższą prędkością zapisu lub MP3. Ewentualnie na pendrivie - koniecznie w formacie 
MP3. Na płycie CD powinny się znaleźć wyłącznie podkłady prezentowanych podczas konkursu 
utworów (bez umieszczania w folderach).
6. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii organizatora konkursu. 

Ocena prezentacji:
1. Oceny programu i poziomu wykonawczego solistów i zespołów dokona jury powołane przez 
organizatora.
Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru,
- poziom wykonania,
- zgodność formy kolędowania z tradycją,
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się w przygotowanych przez nich strojach 
oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Nagrody:
- nagroda Grand Prix,
- nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach (nagroda rzeczowa oraz dyplom),
- pamiątkowe dyplomy za udział.

Terminy: 
1. Kolejność prezentacji będzie podana na stronie http://sckipgz.zabierzow.org.pl najpóźniej 11 
stycznia 2016 r. 
2. Prezentacje konkursowe odbędą się 15 stycznia 2016 roku w Samorządowym Centrum Kultury i 
Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów. 

Dodatkowe informacje:
1. Uczestnicy przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej. 
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby konkursu (w tym 1. Zgoda na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji występów oraz do wykorzystywania nagrań i 
zdjęć wykonanych podczas konkursu w celach promocyjnych bez wypłacania wynagrodzeń autorom 
i wykonawcom.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobach i na widowni. 
5. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności wykonawców podczas 
prezentacji konkursowych. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p. poż. 
obowiązujących w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Organizator 
może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika z konkursu z powodu nieprzestrzegania regulaminu. 
7. Wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator konkursu w porozumieniu z przewodniczącym 
jury. 

Dodatkowych informacji udzielają: 
Katarzyna Starowicz, Agnieszka Majka
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, 32-080 Zabierzów, ul. Szkolna 2, 
tel. 12 285 11 79, kom. 603 17 17 47, e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

mailto:amajka.sckipgz@gmail.com

