
II POWIATOWY KONKURS KOLĘD 
 I PASTORAŁEK - Dukla 2015 

  

TERMIN:      22   STYCZNIA  2015,    GODZ. 9.00 
 
MIEJSCE:     Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4,   38-450 Dukla 
 
ORGANIZATOR:     OŚRODEK KULTURY W DUKLI 38-450 Dukla ul. Kościuszki 4  
 

                                                                                  REGULAMIN: 

  
1. W konkursie może wziąć udział solista lub zespół wokalny z powiatu krośnieńskiego 

2. Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej tradycyjnej kolędy lub pastorałki. 

3. Cel konkursu:  Podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych oraz zachowanie 

od zapomnienia starych kolęd i pastorałek. 

4. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie solistów, zespoły wokalne z akompaniamentem 

 (co najmniej 3 wokalistów/wokalistek w jednym zespole), lub podkładem muzycznym wyłącznie na 

płycie CD (format audio lub mp3).  

    Uwaga!!!    Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej. 

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres 

organizatora lub elektronicznej norbert@dukla.pl do dnia 19 stycznia 2015r. do godz. 15.00 

6. Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.  

7.  Kryteria oceny:   a) dobór repertuaru  b) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy     

     c) ogólny wyraz artystyczny 

8.  Kategorie wiekowe:  

      a) soliści 

      I kategoria - kl. IV - VI  
      II kategoria – gimnazjum 

   III kategoria - szkoły ponadgimnazjalne  i dorośli (o zakwalifikowaniu się do   konkursu    
uczestników w tej kategorii będzie decydowała kolejność zgłoszeń – lista uczestników    
będzie umieszczona na stronie  www.ok.dukla.pl) 

     b) zespoły wokalne – bez podziału na kategorie  wiekowe. 

 

9.  Placówka delegująca może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii  

10.  Komisja konkursowa przyzna miejsca oraz wyróżnienia, może również przyznać 

nagrodę GRAND PRIX  

12.  Laureaci Przeglądu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, każdy uczestnik otrzyma 

pamiątkowy dyplom  



14.  Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny 

15. Organizator nie dopuszcza do jakichkolwiek zamian w tytułach wykonywanych utworów bądź 

zmian uczestników po opublikowaniu lisy na stronie www.ok.dukla.pl 

16.  Uczestnik prezentujący utwór nie może go powtórzyć w kolejnej edycji. 

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

18.  Wręczenie nagród odbędzie się 25 stycznia 2015r. podczas Koncertu Galowego I 

Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek  w Sanktuarium św. Jana z Dukli, Klasztorze       

OO. Bernardynów, więcej na www.ok.dukla.pl 

Biorąc udział w przeglądzie jednocześnie każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii 
zdjęć i video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl.  

  

Karta zgłoszenia 

II POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DUKLA 2015 

Nazwisko i imię ............................................................................... 

Tytuł utworu..................................................................................... 

Kategoria ............................................................................................ 

Placówka delegująca...................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ................................. 

Uwagi……………………………………………………………................ 

 

           Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii zdjęć  

i video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że 

mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych.                                                                                          

                                                                                               

                                                                                                          .................................................................... 
                                                                                                                  (podpis wykonawcy) 

  


