
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 9/2017
Dyrektora GOK w Nieliszu 

z dn. 24.11.2017 r.

Regulamin

          Sąsiedzki Przegląd 
          Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

„Narodziła nam się Dobroć”
Nielisz 2018 r.

1.Organizatorzy Przeglądu 

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, Gmina Nielisz, Hotel Marina w Nieliszu 

2. Cele Przeglądu 

- prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o 
tematyce bożonarodzeniowej,

- wyszukiwanie talentów,

- umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z innymi Wykonawcami,

- poznanie, integracja oraz wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami 
muzycznymi działającymi w sąsiednich gminach.

3. Kategorie występów

- soliści – wokaliści

- zespoły wokalne, wokalno- instrumentalne i chóry

Wykonawcy mogą prezentować utwory a capella, lub z dowolnym akompaniamentem 
(akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback ).

Każdy Wykonawca (solista lub zespół) może zaprezentować max 2 utwory których łączny 
czas nie powinien przekraczać 8 min. 

4. Uczestnicy 

 Dzieci i młodzież szkół:  podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dorośli  

5. Podmioty/instytucje uprawnione do zgłaszania uczestników 

 Szkoły, placówki kulturalne (ośrodki, domy, centra kultury, itp. ), stowarzyszenia, grupy nie 
formalne i inne. 

6. Udział w Przeglądzie 

I) Warunkiem udziału w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 29.12.2017 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu Nielisz 199

22-413 Nielisz 

z dopiskiem  „Przegląd Kolęd”

odpowiedniej, poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnictwa – załącznik nr 1 i/lub 
nr 2 do mniejszego Regulaminu. 



II)  Nadesłanie Karty Uczestnictwa jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w 

celach związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją Konkursu [podstawa prawna: 

Ustawa o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) , Ustawa o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 666 z późn.  zm.)

7. Termin i miejsce Przeglądu 

Konkurs odbędzie się 07.01.2018 roku w Hotelu Marina w Nieliszu 

Rozpoczęcie występów w zależności od ilości zgłoszeń.  Do 03.01.2018 r. 

Organizator telefonicznie  powiadomi uczestników o przybliżonej godzinie ich 
występów.

Zapowiedzi związane z konkursem pojawią się też na stronie  i facebooku GOK  

9. Koszty związane z udziałem w Przeglądzie (koszty dojazdu i inne ) pokrywają sami 
uczestnicy lub placówki delegujące (zgłaszające).

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka 
konieczność.

11. Przypadki nie objęte niniejszym Regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne 
rozstrzygać będzie Organizator.

12.Wszelkie informacje o Przeglądzie  udzielane są pod numerem tel. 662 137 786.



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Sąsiedzkiego Przeglądu 

Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

„Narodziła nam się Dobroć”
Nielisz 2018 r.

KARTA UCZESTNICTWA
Solisty – wokalisty

Sąsiedzkiego Przeglądu  Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych
„Narodziła nam się Dobroć”

Nielisz 2018 r.

Imię, nazwisko i wiek  Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, gmina

…………………………………………………………………………………………………

Informacja o soliście (od kiedy śpiewa, osiągnięcia, zainteresowania , itp.)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna/instruktora 

…………………………………………………………………………………………………

Adres i telefon instytucji zgłaszającej 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Repertuar ( tytuł utworu )

1 ...………………………………………………………………………………………………

2 ..……………………………………………………………………………………………...

Rodzaj akompaniamentu:
a)  Półplayback,
b) Akompaniament własny,

                               
Potrzeby techniczne:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   
                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                                           Podpis osoby odpowiedzialnej



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Sąsiedzkiego Przeglądu 

Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

„Narodziła nam się Dobroć”
Nielisz 2018 r.

                                                    KARTA UCZESTNICTWA
Zespołu/Chóru

Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych
„Narodziła nam się Dobroć”

Nielisz 2018 r.

Nazwa zespołu oraz określenie do jakiej kategorii wiekowej  należy zespół: dzieci, młodzież, dorośli 

…………………………………………………………………………………………………..........................

 ilość osób biorąca udział w występie 

…………………………………………………………………………………………………..........................

Miejscowość, gmina 

………………………………………………………………………………………………… …........................

Imię i nazwisko kierownika i /lub instruktora zespołu i telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………………………………

Informacja o zespole ( kiedy powstał , repertuar, osiągnięcia , itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………...............

Adres  i telefon instytucji zgłaszającej 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Repertuar ( tytuł utworu )

1 ...………………………………………………………………………………………………

2 ..……………………………………………………………………………………………...

Rodzaj akompaniamentu:

a) Półplayback,
b)Akompaniament własny,

                                                                
 Potrzeby techniczne:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                              Podpis osoby odpowiedzialnej


