
XIX GMINNY
PRZEGLĄD 

KOLĘD 
I PASTORAŁEK

“ HEJ, KOLĘDA...”
GŁOGOCZÓW 2019 

 

I.Organizatorzy 
* Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia MOKiS
* Urząd Miasta i Gminy Myślenice
II. Cel Przeglądu 
* doskonalenie pracy artystycznej zespołów szkolnych i pozaszkolnych
* podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży
* wspólne kolędowanie – przeżywanie czasu świątecznego
III.Miejsce i termin
Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - 11 stycznia 2019 r.
IV.Warunki
* w przeglądzie biorą udział uczniowie szkół podstawowych  i oddziałów gimnazjalnych  Miasta     
  i  Gminy  Myślenice
* dopuszcza się udział uczestników z instytucji kultury i innych  pracujących   z dziećmi
    i młodzieżą  do 16 roku życia
* dopuszcza się udział uczestników spoza Gminy Myślenice
* wykonawcy prezentują jedną wybraną kolędę, pastorałkę, piosenkę świąteczną
* wykonawcy prezentują program inny, niż prezentowany w edycji poprzedniej
* uczestnicy konkursu są laureatami eliminacji szkolnych   lub wytypowani w inny sposób
   ( max.2  zgłoszenia z instytucji)
* dopuszczalny lecz nieobowiązkowy jest dobór stroju stosownie   do repertuaru
V. Ocena
Jury powołane przez Organizatorów dokona oceny w kategoriach 

• soliści 
• grupy wokalne,wokalno – instrumentalne do 8 osób
• grupy wokalne, wokalno - instrumentalne powyżej 8 osób

oraz w kategoriach wiekowych
• szkoła podstawowa kl. I - III
• szkoła podstawowa kl. IV-VI
• szkoła podstawowa kl. VII -VIII i III gimnazjum
• w przypadku grup zróżnicowanych wiekowo o zakwalifikowaniu do właściwej kategorii 

decyduje wiek najstarszego członka grupy.
• podkład muzyczny z chórkiem jest wykluczony ( dyskwalifikujący)
• w przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć

je   na  nośnikach:  pendrive  lub CD w formacie  WAVE. Jeden podkład  muzyczny  dla  jednego

wykonawcy.

Jury ma prawo połączyć  kategorie jeśli nie będzie przynajmniej 4 zgłoszeń w jednej.
Jury  oceniać  będzie:  pamięciowe  opanowanie  tekstów  wykonywanych  utworów,  stronę
wokalno - muzyczną, interpretację, aranżację i ogólne wrażenie sceniczne.
Ocena Jury jest niepodważalna i ostateczna. 



           VI. Zgłoszenia
Karty zgłoszeń należy przesłać na adres:         
Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie - filia MOKiS               
 32 - 444 Głogoczów 406  
do dnia 4 stycznia  2019 r.

• można zgłosić udział elektronicznie  wdk.glogoczow@g.pl – zgłoszenie musi być 
potwierdzone przez Organizatora

• o godzinie przesłuchania szkoły i opiekunowie zostaną powiadomieni elektronicznie po 
nadesłaniu zgłoszenia

VII. Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a najlepsze reprezentacje  - nagrody 
w dniu konkursu.

VIII. Informacje dodatkowe
Informacji udziela organizator  Grażyna Kosiba – kierownik WDK w Głogoczowie telefonicznie :

12 273 77 11 lub 500 693 675 w następujących terminach: poniedziałek, środa, piątek 10:00 do 14:00, 
wtorek  12:00 – 15.00, czwartek 16:00 do 20:00
Wysłanie  karty  zgłoszenia  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  danych

osobowych  na  cele   przeglądu  oraz  fotografowanie  i  umieszczenie  zdjęć  na  stronach  www,  w  materiałach

promocyjnych i prasowych.

Dane osobowe i zarządzanie nimi 

Uczestnicy konkursu nadsyłając zgłoszenie uczestnictwa udostępniają w ten sposób Organizatorom swoje dane 

osobowe. Podanie danych jest dobrowolne.

- Administratorem tych danych będzie Organizator – Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS , 32 – 

444 Głogoczów 406 .Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela  kierownik WDK .

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu: Przegląd Kolęd i Pastorałek - Głogoczów 2019. 

Dane Uczestników konkursu, w tym w szczególności: imię i nazwisko zostaną umieszczone na stronie 

internetowej Organizatorów oraz mediach opisujących przegląd. 

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

- Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia, podsumowania konkursu i promocji działań 

Organizatorów. Po zakończeniu w/wym działań – dane zostaną usunięte/zniszczone.

- Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ewentualnej ich edycji, usunięcia, prawo do przenoszenia 

danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają opiekunowie.

Koszty delegacji pokrywają instytucje delegujące.

Regulamin jest dostępny na stronie : glogoczow.malopolska.pl w zakładce imprezy cykliczne.

mailto:wdk.glogoczow@g.pl

