GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
5 STYCZNIA 2022 r.
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Mrozach, ul. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy

Regulamin
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Mrozy
Cele konkursu:
• upowszechnianie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek;
• popularyzowanie radości ze wspólnego kolędowania;
• kreowanie twórczych postaw;
• rozwijanie wrażliwości artystycznej;
• promowanie utalentowanych osób z gminy Mrozy.
Warunki uczestnictwa i kryteria oceny:
• warunkiem zgłoszenia jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia oraz pisemne wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik);
• w przypadku nazw zespołów, w których nie ma wymienionych imion i nazwisk uczestników
zgody z załącznika podpisuje tylko opiekun artystyczny;
• konkurs polega na zaśpiewaniu dowolnych kolęd, pastorałek lub piosenek o tematyce
bożonarodzeniowej (dopuszczalne są piosenki obcojęzyczne i autorskie);
• prezentacja nie może przekraczać 5 min.;
• dopuszczalny jest akompaniament instrumentalny, podkład muzyczny lub śpiew
a cappella;
• istnieje możliwość zgłoszeń indywidualnych i grupowych, zarówno prywatnych,
jak i z placówek kulturalno-oświatowych;
• brak limitu zgłoszeń z danej placówki;
• prezentacje będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora według kryteriów:
zgodność z tematyką konkursu, dobór repertuaru, intonacja, dykcja, interpretacja, ogólny
wyraz artystyczny;
• uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników Organizatora,
w szczególności dotyczących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa;
• sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Przebieg konkursu:
• zgłoszenia oraz podkłady należy dostarczyć mailowo do dnia 19 grudnia 2021 r.
do godz. 24.00:
zgłoszenia – konkursy.gckmrozy@gmail.com
podkłady – akustyk.gckmrozy@gmail.com;
• konkurs odbędzie się 5 stycznia 2022 r.;
• kolejność występów zostanie zamieszczona na stronie GCK w Mrozach 22 grudnia 2021 r.
(www.kulturalnemrozy.pl);
• ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywać się będzie po przesłuchaniu danej
kategorii wiekowej;
• nagrody nieodebrane do poniedziałku 10 stycznia 2021 r. do godz. 16.00 przechodzą
na własność Organizatora.
Kategorie wiekowe:
• przedszkola i klasy „0”;
• szkoły podstawowe (klasy I-III);
• szkoły podstawowe (klasy IV-VI);
• szkoły podstawowe (klasy VII-VIII);
• szkoły ponadpodstawowe i dorośli;
• zespoły międzypokoleniowe.
Informacje na temat konkursu: tel. 25-757-44-79, e-mail: koordynator.gckmrozy@gmail.com

Załącznik do Regulaminu
Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 2022

KARTA ZGŁOSZENIA
(wypełnić drukowanymi literami)

1.

2.

Kategoria wiekowa:

 przedszkola i klasy „0”

 szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)

 szkoły podstawowe (klasy I-III)

 szkoły ponadpodstawowe i dorośli

 szkoły podstawowe (klasy IV-VI)

 zespoły międzypokoleniowe

Szkoła/placówka - nazwa, adres, nr tel., w przypadku zgłoszenia indywidualnego - adres, nr tel.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
4. Imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................
5. Liczba osób w zespole:
6.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Imię i nazwisko opiekuna artystycznego, nr telefonu:

7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................
Tytuł utworu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

8.

Informacje o utworze:

Autor tekstu:
Autor muzyki:
Czas trwania występu:
Czas (na scenie) potrzebny do przygotowania występu:
9.

Szczegóły techniczne (zaznaczyć właściwe):

 podkład muzyczny

 a cappella

 akompaniament

10. Wymagania techniczne (np. oświetlenie, ilość i rodzaj instrumentów) oraz inne prośby

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego postanowienia.

Data, podpis opiekuna prawnego/instruktora/
osoby pełnoletniej zgłaszającej się indywidualnie

Podpis i pieczęć dyrektora placówki
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Zgody dotyczące uczestnika
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2022:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka przez
Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach w celach związanych z organizacją konkursu.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie oraz, że mam prawo kontroli
przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz wycofania zgody. Dane
wykorzystywane będą do celów organizacji i promocji konkursu przez Organizatora (w związku z tym mogą
zostać umieszczone na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w materiałach drukowanych
ww. podmiotu).
…………………………..………………….
Data i podpis pełnoletniego uczestnika przeglądu /
rodzica / opiekuna prawnego uczestnika

2. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (fotografowanie,
wideofilmowanie) w czasie Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz na bezpłatne wykorzystywanie
ww. nagrań i fotografii przez Organizatora konkursu w celach promocyjnych na stronie internetowej, portalach
społecznościowych oraz w wydawnictwach promocyjnych.
…………………………..………………….
Data i podpis pełnoletniego uczestnika przeglądu /
rodzica / opiekuna prawnego uczestnika

Zgody dotyczące opiekuna artystycznego zgłaszającego uczestników
do Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2022:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury im. Heleny
Wielobyckiej w Mrozach w celach związanych z organizacją konkursu. Wiem, że podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo
dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz wycofania zgody. Dane wykorzystywane będą do celów
organizacji i promocji konkursu przez Organizatora (w związku z tym mogą zostać umieszczone na stronie
internetowej, portalach społecznościowych i w materiałach drukowanych ww. podmiotu).
…………………………..………………….
Data i podpis opiekuna artystycznego

2. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku (fotografowanie, wideofilmowanie) w czasie
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz na bezpłatne wykorzystywanie ww. nagrań i fotografii przez
Organizatora konkursu w celach promocyjnych na stronie internetowej, portalach społecznościowych
oraz w wydawnictwach promocyjnych.
…………………………..………………….
Data i podpis opiekuna artystycznego
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