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REGULAMIN 
 

PRZEGLĄDU GRUP KOLĘDNICZYCH I ŚPIEWACZYCH  
GDÓW 19.01.2020 R. 

 
§ 1 

Organizator 
Organizatorem Przeglądu Grup Kolędniczych i Śpiewaczych, zwanego dalej przeglądem jest 
Centrum Kultury w Gdowie, zwane dalej Organizatorem. 
 

§ 2 
Cel konkursu 

-podtrzymanie tradycyjnej formy kolędowania we własnej wsi i okolicy w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 
-możliwość zaprezentowania się grup ze zróżnicowaną tematyką pieśni i kolęd przed szeroką 
publicznością, 
-zachęcenie do wspólnych działań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, 
-utrwalenie i zapisanie historii grupy, śpiewanych tekstów i fotografii.   

 
§ 3 

Warunki uczestnictwa 
1. W przeglądzie mogą brać udział grupy kolędnicze i śpiewacze mieszane (dorośli, 

dzieci).  
2. Grupy powinny przedstawić znane we własnej wsi pieśni, kolędy, pastorałki.  
3. Czas występu: pieśni, kolędy, pastorałki do 10 minut.  

 
§ 4 

Kryteria oceny 
1. Organizator powołuje Komisję Artystyczną, która oceni grupy w dwóch kategoriach: 

-I kat. Grupy Kolędnicze 
-II kat. Grupy Śpiewacze 
Komisja będzie oceniała występy w następujących kategoriach: 

a) tradycyjność tekstów, dawne teksty przekazywane z pokolenia na pokolenie, 
b) teksty zaśpiewane gwarą, 
c) tradycyjność melodii, najstarsze i mało znane pieśni, kolędy i pastorałki 

charakterystyczne dla danego regionu,  
d) wykorzystanie instrumentów muzycznych, 
e) śpiew z pamięci, 
f) strój i rekwizyty: kolędnicze szaty i ich ozdoby wykonane przez kolędników wg 

dawnych wzorów oraz tradycyjne stroje grup śpiewaczych. 
g) Dodatkowo komisja przyzna punkt za dostarczoną ze zgłoszeniem krótką historię 

grupy, teksty zaśpiewanych pieśni, kolęd i pastorałek oraz dokumentację 
fotograficzną przedstawiającą tradycję kolędowania w danej miejscowości (zdjęcia, 
historia, teksty pieśni, kolęd i pastorałek mogą być również w wersji elektronicznej 
przesłane na adres: sekretariat@ck.gdow.pl) 

 
§ 5 

Termin 
Załączoną do regulaminu kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 10.01.2020 na 
adres: Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, pocztą elektroniczną na 
adres: sekretariat@ck.gdow.pl  lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora.  
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§ 6 
Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja Artystyczna kierująca się ustalonymi kryteriami przyzna:  
 

a) DYPLOMY oraz STATUETKI: za kultywowanie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów 
ludowych w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku.  

b) NAGRODY: zostaną przyznane w zależności od pozyskanych przez organizatorów 
środków.  

 
§ 7 

Sprawy organizacyjne 
1. Przegląd odbędzie się w terminie: 19.01.2020 r. o godz. 16.00 w Gminnej Hali 
Sportowej w Gdowie. 
2. Organizator zapewnia ciepły posiłek. 
3. Koszt przejazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

 
 

§ 8 
Uwagi końcowe 

1. Dodatkowe informacje na temat konkursu udziela Organizator: Tel. 012 251 43 67; 
kom. 517988055; e-mail: sekretariat@ck.gdow.pl  

2. Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: 
www.ck.gdow.pl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
 

 


