
 

XXIII KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 
Miejsce Piastowe 2021 
 
 
CEL KONKURSU - promocja i kultywowanie tradycji kolędowania oraz 
wymiana doświadczeń artystycznych w atmosferze radosnego przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia. 
 
UCZESTNICY - dzieci, młodzież oraz dorośli z podziałem na pięć kategorii:  
  

o kategoria I   soliści przedszkole 
o kategoria II   soliści szkoła podstawowa kl. 1-3 
o kategoria III   soliści szkoła podstawowa kl. 4-6,  
o kategoria IV   soliści podstawowa kl. 7-8  
o kategoria V   soliści szkoły średnie 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA - każdy z uczestników śpiewa dowolnie wybraną 
kolędę lub pastorałkę. W przypadku występów z podkładem muzycznym 
dopuszczalny jest tylko i wyłącznie półplaybeck nagrany na nośnikach CD w 
formacie „audio" lub mp3 (pendrive). Preferowany nośnik pendrive. Prosimy o 
przygotowanie dobrych technicznie podkładów muzycznych. 
 
JURY OCENI - ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru do możliwości 
wiekowych i wokalnych wykonawcy, oryginalność prezentacji  
i wykonania utworu, umiejętność wykorzystania naturalnych predyspozycji 
wykonawcy. 
 
NAGRODY: 
GRAND PRIX dla jednej prezentacji wybranej spośród wszystkich występów 
finałowych,  
NAGRODA GŁÓWNA w każdej grupie wiekowej.  
Przewidziana jest także możliwość przyznania nagroda pozaregulaminowa 
DYREKTORA GCKiB.  
Jury przewiduje możliwość przyznania dodatkowych WYRÓŻNIEŃ w każdej 
kategorii i grupie wiekowej. 
Obecność laureatów na Koncercie Finałowym jest obowiązkowa . 
Nieobecność jest jednoznaczna z rezygnacją z ewentualnej nagrody lub 
wyróżnienia. 
Pula nagród rzeczowych wynosi 4000 zł. 
 
KARTY ZGŁOSZEŃ wraz z OŚWIADCZENIEM – wg. podanego wzoru, 
WYPEŁNIONE CZYTELNIE i zeskanowane prosimy przesłać na adres 
festiwalpiosenki.gckib@gmail.com dnia 7 grudnia 2021, do godz.15:00. 

Karty można pobrać ze strony www.gminnecentrum.pl z zakładki Aktualności 
 
TERMIN IMPREZY 
9 grudnia 2021   – przesłuchania eliminacyjne od godziny 9

00 
, 

19 grudnia 2021 (niedziela)  – finał od godziny 16
00

. 
 
UWAGA! 
Zarówno przesłuchania jak i finał odbędą się w sali domu ludowego w 
Łężanach. 
Dokładne informacje o rezultatach eliminacji i koncercie finałowym będą zamieszczone 
na stronie www.gminnecentrum.pl  w  dniu 10 grudnia 2021 o godz. 14:00. 
 
WSZELKIE KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGA WYŁĄCZNIE 
ORGANIZATOR, KTÓRY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY 
REGULAMINU ORAZ OSTATECZNEJ JEGO INTERPRETACJI. UCZESTNICY 
DOJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY LUB INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ. 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OPUBLIKOWANIA 
WYKONANYCH PODCZAS KONKURSU MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH, 
FOTOGRAFICZNYCH I FILMOWYCH ORAZ DO OSTATECZNEJ INTERPRETACJI 
REGULAMINU 
 

Jurorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do finału max. 20 prezentacji wg. 
własnego uznania  
 
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  - zwane RODO 
informujemy że: przystąpienie do udziału w konkursie, oznacza wyrażenie przez 
Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym 
zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 
w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w 
serwisach internetowych prowadzonych przez GCKiB w Miejscu Piastowym, w innych 
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym 
zakresie przez GCKiB, w publikacjach GCKiB, a także w publikacjach i serwisach osób 
trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób 
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GCKiB, a 
ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. GCKiB zapewnia, że 
wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach 
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 
przysługują im jakiekolwiek roszczenia,  w szczególności prawo do wynagrodzenia. 
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