
 

REGULAMIN PRZEGLĄDU 
 

1. Organizator: 

Gminne Centrum Kultury, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze 

e-mail konkursowy: biurogck@gminaterespol.pl 
 

2. Cele Przeglądu: 

 Kultywowanie tradycji świątecznych, 

 Podtrzymanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek, 

 Popularyzowanie znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek, 

 Umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć wykonawców, 

 Rozwijanie zdolności autoprezentacji. 
 

3. Miejsce i termin: 

Przegląd odbędzie się 16.01.2022r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol, Kobylany,  

Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze - piętro II w następujących godzinach: 

 12.00 soliści, 

 16.00 zespoły. 
 

4. Kategorie: 

Uczestnicy występują w dwóch grupach: 

 soliści, 

 zespoły. 

Soliści występują w następujących kategoriach wiekowych: 

 I kategoria – klasy I – III, 

 II kategoria – klasy IV – VIII, 

 III kategoria – szkoły średnie i starsi. 
 

5. Warunki uczestnictwa: 

 przegląd przeznaczony jest dla solistów i zespołów,   

 każdy z uczestników wykonuje jeden utwór, 

 Przegląd ma formę prezentacji utworu muzycznego a capella, z akompaniamentem lub z podkładem 

muzycznym tzn. (wykonanie wokalne lub wokalno-instrumentalne), 

 podkład muzyczny do wykonywanego utworu oraz prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy 

dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury do dnia 13 stycznia 2022r. (czwartek), karta do pobrania 

na stronie internetowej www.gminaterespol.pl, www.gck.gminaterespol.pl,  

http://www.gminaterespol.pl/
http://www.gck.gminaterespol.pl/


 

 w przypadku braku podkładu muzycznego zapewniamy akompaniatora – syntezator, po uprzednim 

ustaleniu z organizatorem i zaznaczeniu zapotrzebowania na karcie zgłoszenia (pkt. 8 na karcie 

zgłoszenia), 

 kartę zgłoszenia według załączonego wzoru można dostarczyć osobiście, drogą mailową na adres: 

biurogck@gminaterespol.pl bądź przesłać na adres: Gminne Centrum Kultury Kobylany, Pl. 

Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze z dopiskiem „IX Powiatowy Noworoczny 

Przegląd Kolęd i Pastorałek, Kobylany 2022”.  

 

6. Kryteria oceny: 

Wykonawców będzie oceniać komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury według 

następujących kryteriów: 

 walory głosowe, 

 własną interpretację kolęd i pastorałek, 

 muzykalność, 

 poczucie rytmu, 

 dobór repertuaru, 

 ogólny wyraz artystyczny (osobowość sceniczna i muzykalność). 

Ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

 

7. Nagrody i wyróżnienia: 

 w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody za zajęcie miejsca I, II oraz III, 

 dodatkowo Organizator przewiduje wyróżnienia, 

 wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

 indywidualne występy osób nie zgłoszonych do Przeglądu w terminie lub osób nie klasyfikujących się 

do poszczególnych kategorii wymienionych w pkt. 3 Regulaminu, nie będą oceniane przez Komisję 

Konkursową, 

 organizatorzy zapewniają nagłośnienie i sprzęt odtwarzający, ewentualnie akompaniament  

(po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem), występ z akompaniamentem na żywo, 

 uczestnicy Przeglądu  występują wg kolejności zgłoszeń do poszczególnej kategorii, 

 regulamin Przeglądu znajduje się na stronie internetowej www.gminaterespol.pl, 

www.gck.gminaterespol.pl  

 o wszelkich zmianach dotyczących czasu, miejsca i przebiegu Przeglądu zainteresowani zostaną 

wcześniej powiadomieni, 

http://www.gminaterespol.pl/
http://www.gck.gminaterespol.pl/


 

 wszelkich wyjaśnień oraz kwestii indywidualnych ocen każdego występu udziela Komisja przez 30 

minut po zakończeniu Przeglądu i ogłoszeniu wyników, 

 wszystkie osoby biorące udział w IX Powiatowym Noworocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 

wyrażają zgodę na fotografowanie, rejestrowanie wizerunku, a tym samym publikowanie go podczas 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury imprez oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronach internetowych UG Terespol, GCK w Kobylanach oraz lokalnych 

portalach czy czasopismach informacyjnych, w celu informacji i promocji działalności Gminnego 

Centrum Kultury, 

 w czasie korzystania z części wspólnych przed rozpoczęciem występu i po jego zakończeniu uczestnicy 

zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk przygotowanym płynem oraz zachowania 

dystansu zgodnie z obowiązującym prawem, 

 informacji dotyczących konkursu udzielają: Pani Magdalena Jaszczuk – tel. 83 411 20 63 oraz Pan 

Mariusz Siwagow – tel. 83 411 20 66, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GCK, 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, w tym również do prawo do odwołania 

Przeglądu, w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.  


