
REGULAMIN IV PRZEGLĄDU
KOLĘD I PASTORAŁEK

O NIEBIAŃSKIEGO ANIOŁA

 ORGANIZATOR PRZEGLĄDU

  Inicjatorem  i  organizatorem  IV  Przeglądu  Kolęd  i  Pastorałek  o  Niebiańskiego  Anioła  jest

 Parafia  pw.  Niepokalanego  Poczęcia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Żydowie.  

  DATA I MIEJSCE PRZEGLĄDU

       21 stycznia 2018 r. / godz. 16.00 - Kościół Parafialny w Żydowie

  CEL PRZEGLĄDU

✔ podtrzymywanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek i przekazywanie jej kolejnym 

pokoleniom,

✔ poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,

✔ wytworzenie świątecznej atmosfery, integracja parafialna i rodzinna,

✔ prezentacja talentów,

✔ piękna forma modlitwy poprzez wspólne śpiewanie kolęd,



  WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

1) IV Przegląd Kolęd i Pastorałek jest formą konkursu przeznaczonego dla dzieci, młodzieży

i dorosłych. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły, chóry, schole a także osoby

niezrzeszone.  Zgłoszeniem  jest  poprawnie  wypełniona  karta  zgłoszenia,  wysłana  do

dnia  14 stycznia  2018 r. na adres  e-mail:  parafiawzydowie@gmail.com lub złożona

osobiście w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Ze względu na duże zainteresowanie

Przeglądem,  liczba  uczestników  jest  ograniczona.  Decyduje  kolejność  zgłoszeń.  

Karta zgłoszenia zawiera: 

• imię, nazwisko i miejscowość w przypadku solistów oraz oznaczenie ich kategorii

wiekowej (przedszkole / kl.I-III / kl.IV-VII / gimnazjum i liceum / dorośli),

• nazwę zespołu i miejscowość w przypadku zgłaszania zespołu / chóru / scholi / osób

niezrzeszonych,

• tytuł kolędy lub pastorałki (tylko jeden utwór, czas trwania, autor). Uczestnik może

wykonać  tylko  jedną  kolędę  lub  pastorałkę,  której  czas  nie  będzie  przekraczał

5 minut,

• określenie  rodzaju  akompaniamentu:  instrument,  płyta  CD,  plik  MP3,  acapella.

Dopuszcza  się  akompaniament  na  keyboardzie,  gitarze,  flecie  i  innych

instrumentach lub podkład muzyczny na CD lub MP3 (bez wokalu!),

• imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz numer telefonu i adres e-mail ,

2) Organizator zapewnia:

• nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania imprezy,

• odtwarzacz CD, MP3

3) Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

4) Udział  Przeglądzie  oznacza  zgodę  uczestnika  na  wykorzystanie  przez  organizatora
wizerunku oraz zarejestrowanie w formie obrazu i dźwięku nagrania audio i wideo występu!

  ETAPY KONKURSU 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

• I etap - pisemnie wypełniona karta zgłoszenia - przesłana do dnia 14.01.2018 r.

• II etap – 21.01.2018 r. Kolędowanie przed publicznością w Kościele Parafialnym 

                       w Żydowie



  KOMISJA KONKURSOWA 

1. Nad  prawidłowością  przebiegu  konkursu  czuwać  będzie  powołana  przez  organizatora

komisja konkursowa.

2. Oceny komisji konkursowej są tajne.

3.  Dokonując oceny wykonawców komisja konkursowa bierze pod uwagę: 

• wybór kolędy/pastorałki, 

• czystość i poprawność wykonania,

• poczucie rytmu,

• interpretacja,

• ogólne wrażenie artystyczne,

4. Werdykt wydany przez komisję konkursową jest ostateczny.

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa może przyznać:

• nagrodę za I miejsce – dyplom i statuetka Niebiańskiego Anioła/ w poszczególnych
kategoriach  

• wyróżnienia w poszczególnych kategoriach

• nagrodę GRAND PRIX Przeglądu

2. Niezależnie  od  w/w  nagród  mogą  być  ufundowane  dodatkowe  nagrody  specjalne  lub
nagrody rzeczowe.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpienia wykonawców.

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

3. Dodatkowe  informacje  dotyczące   Przeglądu  można  uzyskać  pisząc  na  adres  e-mail

parafiawzydowie@gmail.com

Żydowo, dnia 07.12.2017 r.

Organizator
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Żydowie

mailto:parafiawzydowie@gmail.com



