REGULAMIN PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK
„WŚRÓD NOCNEJ CISZY”
I. ORGANIZATORZY:
1. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie.
2. Opiekunem przeglądu kolęd jest Małgorzata Gieryk.
3. Patronat nad przeglądem sprawuje ks. Zenon Myszk.
II. CELE:
• Prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek, poszukiwanie nowych aranżacji
i pomysłów twórczych.
• Prezentacja i promocja regionalnych kolęd i pastorałek, kultury i tradycji
ludowej różnych regionów Polski.
• Propagowanie wspólnego muzykowania i kreatywności dzieci, młodzieży
i dorosłych.
• Promocja wykonawców.
• Pielęgnowanie tradycji kolędowania oraz ochrona przed zwyczajem zanikania
kolędowania.
III. UCZESTNICY:
1. Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych
2. Przegląd przebiegać będzie w trzech kategoriach:
I kategoria: szkoła podstawowa:
II kategoria szkoły ponadpodstawowe
III kategoria: dorośli
IV. CZAS I MIEJSCE:
Przegląd odbędzie się w sobotę 26.01.2019r.
W godzinach od 11.00 do 16.00 w Kościele św. Jakuba Łebie
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy przeglądu wykonują jedną kolędę i jedną pastorałkę.
2. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
3. Promowane będą kolędy, pastorałki dawne i mało znane.
4. Może być prezentowana własna twórczość.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania kolędy „Wśród nocnej ciszy”
w aranżacji będącej załącznikiem regulaminu w harmonii przynajmniej
dwugłosowej.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w przeglądzie
przyjmowane będą do 12 stycznia 2019r. (termin ostateczny) na adres:
leba@kolpin.org.pl
2. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane będą przy pomocy kart
zgłoszeniowych, które stanowią załącznik niniejszego regulaminu.
VII. KRYTERIA OCENY:
1. Oceny występów dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
• dobór repertuaru,
• muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
• ogólny wyraz artystyczny.
VIII. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątki i dyplomy.
2. Wszyscy uczestnicy wykonają wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”
podczas koncertu finałowego o godz.15.00
3. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w koncercie finałowym.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każda jednostka typuje dowolną liczbę uczestników.
2. Dopuszcza się wykorzystanie podkładów muzycznych.
3. Organizator zapewnia nagłośnienie, urządzenia odtwarzające.
4. Organizator nie refunduje kosztów przejazdu uczestników przeglądu.
5. Za bezpieczeństwo grup odpowiadają ich opiekunowie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK W ŁEBIE
26. STYCZNIA 2019
1. Nazwa zespołu
…....................................................................................................................................
2. Kategoria (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
…....................................................................................................................................
3. Instytucja delegująca
…....................................................................................................................................
4. Repertuar- tytuł
….....................................................................................................................................
5. Rodzaj wykonania (A capella, z akompaniamentem, z podkładem)
….....................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko opiekuna zespołu oraz telefon kontaktowy
….....................................................................................................................................
7. Ilość osób uczestniczących w przeglądzie
…....................................................................................................................................

…...........................................
podpis osoby zgłaszającej
.

