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REGULAMIN 

XIII GMINNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK 

 14 STYCZNIA 2023 r. 

ŚWIETLICA KULTURALNO – OŚWIATOWA W RAKOWCU 

 

ORGANIZATOR 

➢ Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie z siedzibą w Marezie ul. Długa 5,                

82-500 Kwidzyn 

 

PARTNER 

➢ Gmina Kwidzyn 

 

CELE PRZEGLĄDU 

➢ Ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania, śpiewu zespołowego i solowego. 

➢ Poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek, a także 

prezentację efektów pracy młodych wykonawców. 

➢ Wzbudzanie w młodym pokoleniu poczucia tradycji i obyczajów świątecznych, szacunku 

dla obrzędów i kultury.  

➢ Pobudzanie twórczości dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  

➢ Integracja mieszkańców Gminy Kwidzyn. 

 

UCZESTNICY 

➢ Dzieci, młodzież, dorośli mieszkańcy Gminy Kwidzyn, Gminne zespoły młodzieżowo-

dziecięce, uczestnicy zajęć muzyczno – wokalnych świetlicy kulturalno – oświatowej         

w Rakowcu, osoby indywidualne. 

 

CZAS I MIEJSCE 

➢ Przegląd odbędzie się 14 stycznia 2023 roku od godziny 1000 w świetlicy kulturalno – 

oświatowej w Rakowcu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

➢ Organizator przewiduje występy uczestników w czterech blokach: zespoły wokalne GOK 

Kwidzyn, przedszkola, szkoły podstawowe, uczestnicy zajęć świetlicowych. 

➢ Organizator przewiduje podział na solistów i grupy wokalne. 

➢ Każdy z uczestników bierze udział tylko w jednym występie, wykonuje jeden utwór.  

➢ Solista nie może być członkiem zespołu. 

➢ Wyklucza się powielania uczestnictwa w ramach kategorii zespołów (członkowie jednej 

grupy nie mogą tworzyć innej). 

➢ Dopuszcza się prezentowanie własnej twórczości. 

➢ Dopuszcza się wykonywanie utworu z wykorzystaniem dowolnego akompaniamentu. 

➢ Zabrania się korzystania z playbacku. 
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➢ Każdy z uczestników powinien przygotować ewentualny podkład muzyczny na płycie CD 

w formacie: CD audio, MIDI, MP3 i dostarczyć go ( w opisanej odpowiednio kopercie) do 

09.01.2023 r. (poniedziałek), do godz. 13.00 do biura GOK.  

➢ Po tym terminie podkłady nie będą przyjmowane. 

➢ Przegląd nie ma charakteru konkursu, wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe 

dyplomy oraz drobne upominki. 

 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

➢ Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie kart zgłoszeniowych                    

z oświadczeniem (na odwrocie zgłoszenia) - załącznik nr 1 

➢ Zgłoszeń do udziału w przeglądzie należy dokonywać do 9 stycznia 2023 roku do 

godziny 13.00 po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

➢ Sposoby dokonywania zgłoszeń: 

o osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

o drogą mailową na adres: ela@gokkwidzyn.pl 

➢ Regulamin i karta zgłoszeniowa (z oświadczeniem na odwrocie zgłoszenia) do pobrania na 

stronie: www.gokkwidzyn.pl 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

➢ Prosimy o ścisłe przestrzeganie warunków regulaminu, w zakresie prezentowanego 

repertuaru i ilości zgłaszanych uczestników oraz terminowanego dokonywania zgłoszeń. 

➢ Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć osób zgłoszonych do przeglądu 

na stronach internetowych, w mediach i wykorzystywania ich w innej formie w celu 

popularyzacji przeglądu wraz z podaniem imienia i nazwiska wykonawcy oraz szkoły lub 

grupy czy formacji, którą reprezentuje uczestnik. 

➢ Uczestnik przeglądu, zgłaszając swój udział, zgadza się z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

➢ Szczegółowy harmonogram przesłuchań i godziny określone zostaną po zebraniu zgłoszeń 

od uczestników. 

➢ Informacji na temat przeglądu udziela: 

            Instruktor GOK – Elżbieta Jabłońska 724 - 452 - 020 

 

 

 

 

                                  Serdecznie zapraszamy 

 


