
„KOLĘDOWAĆ MAŁEMU...” - XI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK ZATOR 2019 
Regulamin 

Organizator  
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki 
Termin 
5 stycznia 2019 roku, godzina podana będzie po zamknięciu listy zgłoszeń 
Miejsce: Sala koncertowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze (Plac Jana Matejki 1) 
Cel konkursu: 
- Rozbudzanie talentów wokalno – instrumentalnych. 
- Kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych. 
- Stworzenie możliwości zaprezentowania się przed szerszą publicznością 
- Integrowanie dzieci i młodzieży  
Kategorie konkursu: 
Forma prezentacji: 
Soliści 
Zespoły wokalne/wokalno – instrumentalne  
Chóry 
Uczestnicy - podział na grupy wiekowe: 
-  Grupa I: przedszkola 
 - Grupa II: uczniowie  kl. I-III 
 - Grupa III: uczniowie kl. IV-VI 
 - Grupa IV: gimnazjaliści i kl.VII- VIII 
 - Grupa V: otwarta (licealiści i starsi) 
* O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników.  
* Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe. 
Zasady uczestnictwa:  
Uczestnicy przygotowują jeden utwór spośród kolęd, pastorałek lub piosenek świątecznych wyłącznie w 
języku polskim. 
- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 4 min. (max. 3 zwrotki) 
- wykonawcy mogą mieć akompaniament (na żywo) maksymalnie trzech instrumentów (bez perkusji) lub 
podkład w formacie audio/MP3, podkłady muszą być wysłane wraz ze zgłoszeniem na adres 
sekretariat@rokzator.pl, prosimy również o zabranie z sobą kopii utworu na pendrivie lub płycie CD 
- utwory wykonywane są tylko w języku polskim 
- uczestników prosimy o sprawdzenie listy prezentacji opublikowanej na naszej stronie www.rokzator.pl 
Termin zgłoszenia: 
28 grudnia 2018 r. (Nieprzekraczalny termin, zgłoszenia przesłane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane 
do konkursu, ponadto -  w przypadku dużego zainteresowania konkursem Organizator zastrzega sobie prawo do 
wcześniejszego zakończenia zapisów!!!) 
Forma zgłoszenia (karta uczestnictwa) - uczestnicy indywidualni składają wypełniony formularz zgłoszenia w 
części A oraz B,  zgłoszenia  dla duetów i tercetów zawierających dane osobowe  poza wypełnionym 
formularzem  (wyłącznie w części A) niezbędny jest załącznik "oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w 
sprawie przetwarzanie danych osobowych i utrwalania wizerunku uczestnika konkursu " - dla każdego 
uczestnika oddzielnie, dla zgłoszeń zespołów wymagany jest wypełniony formularza w części A. 
 - e-mail 
 - osobiście, podkłady muszą być wysłane na  adres sekretariat@rokzator.pl, muszą być opisane: imię, 
nazwisko wykonawcy (lub nazwa zespołu), grupa wiekowa i  tytuł utworu.  
Biuro organizatora: 
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki 
32-640 Zator, Plac Jana Matejki 1, tel.033 8412-166, e-mail sekretariat@rokzator.pl 
dokładne informacje na www.rokzator.pl 
Ocena i nagrody: 
Jury oceniało będzie: Dobór repertuaru; Walory głosowe; Interpretację; Muzykalność, Ogólny wyraz 
artystyczny 
Konkurs kolęd ma charakter imprezy otwartej, warunkiem uczestnictwa w zmaganiach konkursowych jest terminowe 
złożenie karty uczestnictwa. Uczestnictwo w Konkursie Kolęd jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 
niniejszego regulaminu, w tym również wyrażeniem zgody, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. 2017 r, poz. 880 z późn. zm.). na nieodpłatne utrwalenie 
wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego 
rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących 
promocji imprezy oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• Szczegółowe informacje związane z ochroną danych znajdują się na stronie internetowej: www.rokzator.pl/rodo 
          ZAPRASZAMY!!!
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