
GMINNE CENTRUM KULTURY W DRWINI Z/S W GROBLI
SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

W GMINNYM KONKURSIE „KOLĘD I PIOSENKI ZIMOWEJ”

W  przeglądzie  mogą  wziąć  udział  przedszkola i szkoły  podstawowe
z terenu gminy Drwinia.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 
KOLĘD I PIOSENKI ZIMOWEJ 

§1
Organizator

Organizatorem Gminnego Konkursu Kolęd i Piosenki Zimowej (zwanego dalej
„Konkursem”)  jest  Gminne  Centrum  Kultury  i  Promocji  w  Drwini  
z siedzibą w Grobli. 

§2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie
polskich  kolęd  i  pastorałek,  promocja  oraz  integracja  dzieci  i  młodzieży  
z różnych środowisk. 

§3
Termin i miejsce Konkursu

Konkurs odbędzie się 27.01.2023r. tj.  piątek, w Gminnym Centrum Kultury 
w Grobli. Rozpoczęcie konkursu o godz. 900. 



§4
Warunki zgłoszenia uczestników

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie mailowo na adres:
konkursy@gckip.drwinia.pl w  nieprzekraczalnym  terminie  do
23.01.2023r. do Gminnego Centrum Kultury w Grobli. 

2. W każdej kategorii mogą występować tylko soliści. W zgłoszeniu należy
podać: nazwę placówki,  imię i  nazwisko wykonawcy, kategorię,  utwór,
potrzeby techniczne.

3. Zgłoszenia  będą  przyjmowane  w  czterech  kategoriach,  przesłuchania
odbywać się będą o ustalonych godzinach:
 przedszkola: 9.00 – 10.00,
 szkoły podstawowe: klasy I – IV: 10.00 – 11.00,
 szkoły podstawowe: klasy V – VIII: 11.00 – 12.00,  

Placówka może wystawić maksymalnie po 3 osoby  z każdej kategorii.  
4. Czas występu na scenie nie może przekraczać 8 minut.  
5. Zgłoszeni  do Konkursu  wykonawcy  mogą wykonać  maksymalnie  jeden

utwór.
§5

Ocena i nagrody

1. Wykonawców  oceniać  będzie  Jury  powołane  przez  organizatora
Konkursu. 

2. Jury  przy  ocenie  wykonawców  kierować  się  będzie  następującymi
kryteriami: dobór repertuaru, interpretacja wokalna utworu, ekspresja
wykonania,  prezentacja  sceniczna,  ogólny  wyraz  artystyczny,
stosowanie się do regulaminu. 

3. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody za I, II, III miejsce oraz
wyróżnienia.

4.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po
zakończeniu przesłuchań każdej z kategorii. 

5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. 



§6
Postanowienia końcowe

1. Kolejność  występów  odbywać  się  będzie  wg  kolejności  nadesłania
czytelnie wypełnionych kart zgłoszeniowych.

2. Uczestnicy przyjeżdżają na Konkurs na koszt własny. 
3. Zapewnienie  należytej  opieki  uczestnikom  konkursu  należy  do

obowiązków nauczycieli bądź opiekunów prawnych. 
4. Organizatorzy  zapewniają  możliwość  odtworzenia  podkładu

muzycznego na potrzeby zaprezentowania utworu z nośników CD.  Na
płycie  lub  nośniku  danych  ma  znajdować  się  tylko  jeden  utwór
potrzebny do występu.

§7
Klauzula dotycząca praw autorskich, wizerunku i danych osobowych

1. Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  utrwalenie  zapisu  na  wszelkich
możliwych  formach:  fotografia,  audio,  video.  Wprowadzenie  do
pamięci  komputera  oraz  sieci  Internet,  publikacja,  odtwarzanie,
wyświetlanie. 

2. Uczestnicy  udzielają  zezwolenia  na  rozpowszechnienie  swojego
wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z ich
udziałem w przeglądzie. 

3. Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych przez GCKiP w Grobli na potrzeby organizacji Konkursu.



KARTA ZGŁOSZENIOWA
(proszę wypełniać czytelnie, drukowanymi literami)

1. Nazwa placówki:

………………………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko wykonawcy:

…………………………………………………………………………..………………………………….

3. Tytuł prezentowanego utworu:

…………………………………………………………………………..………………..………………

4.  Potrzeby techniczne:

……………………………………………………………………….……………………………………..

*karta zgłoszenia dotyczy 1 osoby


