
Regulamin  

XXV Konkursu Kolęd i Pastorałek Pogranicza 
RCKP Krosno, 29. 01. 2016 r. (termin rezerwowy - 28. 01. 2016 r.) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza                         

w Krośnie. 

2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół Krosna, 

powiatu krośnieńskiego oraz partnerskich ośrodków na Słowacji i Ukrainie. 

Zgłoszeń dokonują odpowiednie dla miejsca zamieszkania szkoły, urzędy, 

ośrodki kultury, kluby i stowarzyszenia. 

3. Zgłoszeń na terenie miasta Krosna w kategoriach wiekowych I - III (szkoły 

podstawowe i gimnazja) dokonuje Miejski Zespół Szkół nr 2 poprzez 

organizację Międzyszkolnego Konkursu Kolęd „Hej kolęda, kolęda!”. Zgłoszeń 

w kategorii IV (szkoły ponadgimnazjalne, maksymalnie 3 osoby z jednej 

instytucji) dokonują zainteresowane szkoły, urzędy, ośrodki kultury, kluby 

i stowarzyszenia. 

4. O dokonywanie zgłoszeń uczestników z terenu gmin powiatu krośnieńskiego 

(maksymalnie 4 osoby - po jednej w każdej kategorii wiekowej) uprzejmie 

prosimy Gminne Ośrodki Kultury. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I - Szkoły podstawowe (klasy 1 - 3) 

 Kategoria II - Szkoły podstawowe (klasy 4 - 6) 

 Kategoria III - Gimnazja 

 Kategoria IV - Szkoły ponadgimnazjalne. 

2. Dopuszcza się udział duetów. 

3. Uczestnicy konkursu zaprezentują jeden utwór (kolęda tradycyjna, 

pastorałka lub piosenka bożonarodzeniowa). 

4. Uczestnicy konkursu mogą wystąpić z własnym podkładem muzycznym 

zarejestrowanym na płycie CD. Wyklucza się dogrywanie wokalu - 

akompaniament powinna stanowić wyłącznie muzyka instrumentalna. 

Uczestnicy konkursu mogą akompaniować sobie sami, wykorzystując 

dowolny (zgłoszony wcześniej) instrument lub korzystać z płyty CD, 

jednocześnie wplatając własne partie instrumentalne. 

5. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na podstawie kart uczestnictwa 

stanowiących załącznik do regulaminu. Regulamin i karta są dostępne 

również na stronie internetowej organizatora www.rckp.krosno.pl. 

6. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: 

rckp@rckp.krosno.pl, faksem: 13 432 15 71 lub pocztą tradycyjną na adres: 

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza,  ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno. 

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2016 roku. 

 

CZAS I MIEJSCE KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w piątek, 29 stycznia 2016 r. o godzinie 9.00 w sali 

widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 

w Krośnie. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń organizator konkursu 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konkursu w kategorii gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych w czwartek, 28 stycznia 2016 r. Dokładna 

informacja dotycząca kolejności i terminów prezentacji zostanie 

opublikowana na stronie internetowej organizatora w dniu 26 stycznia 

2016 r. o godzinie 9.00. 

 

KOMISJA ARTYSTYCZNA 

1. Powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna oceniać będzie 

wykonawców w czterech kategoriach wiekowych, przyjmując następujące 

kryteria oceny: warunki głosowe, muzykalność, interpretacja, dykcja, ogólny 

wyraz artystyczny. 

 

NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.  

2. Zwycięzcom i wyróżnionym w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną 

nagrody rzeczowe. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego podziału nagród lub 

przyznania dodatkowych tytułów, np. Grand Prix. 

 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w celach 

niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego 

wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, 

imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie 

publicznej promocji przeglądu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej 

rejestracji prezentacji oraz publikacji zarejestrowanych multimediów w 

materiałach promocyjnych związanych z organizowanym wydarzeniem. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację i organizację konkursu jest 

Paweł Matelowski (tel. 13 43 218 98 wew. 144). 

2. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie się w dniu konkursu do biura 

organizacyjnego. 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem, 

pobytem i ubezpieczeniem pokrywają uczestnicy lub delegujące ich 

instytucje. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konkursu bez 

podania przyczyn. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 

ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno 

tel. 13 43 218 98, fax. 13 43 215 71 

rckp@rckp.krosno.pl 

 

 

 


