
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KOLĘD  

I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Świątki oraz Gminna Biblioteka Publiczna                            

w Świątkach. 

2. Konkurs  zostanie przeprowadzony online i ogłoszony na stronie Biblioteki oraz na 

funpage portalu społecznościowego Biblioteki oraz Gminy Świątki.  

3. Termin nadsyłania  zgłoszeń oraz filmików do 15.12.2021 r.   

4. Ogłoszenie wyników i wspólne kolędowanie 17.12.2021  r.   

§ 2 

CELE KONKURSU 

1. Popularyzowanie kolęd i piosenek świątecznych.  

2. Promowanie wrażliwości artystycznej dorosłych, młodzieży oraz dzieci.  

3. Kultywowanie tradycji świątecznych.  

4. Wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości 

zaprezentowania ich uzdolnień.  

§ 3 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnik Konkursu musi być mieszkańcem Gminy Świątki. 

2. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. 

3. W konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz rodziny. Dopuszcza się używania 

instrumentów. 

4. Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie w formie wideo (film) występu 

konkursowego.  Zgłaszający prezentuje 1 utwór w języku polskim: kolędę lub piosenkę 

Świąteczną (koniecznie w poziomie).  

5. Maksymalny czas trwania filmiku to 5 minut. 

6. Koncert oceniany będzie w 4 kategoriach – jeden uczestnik może wziąć udział tylko                 

w  1 kategorii.  

1. Dziecko; 2. Młodzież; 3. Dorośli; 4. Rodzina. 

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook                                     

z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Gminę Świątki oraz Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Świątkach. 

8. Przegląd nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany. 

 



§ 4 

KOMISJA 

1. Komisja przy ocenie  występów zwróci uwagę na dobór repertuaru, technikę wokalną, 

interpretację utworu, wrażliwość artystyczną. 

2. Występy przesłane do Biblioteki w formie filmików, zostaną ocenione przez jury. 

Zamieszczone zostaną również na Facebooku i będą oceniane poprzez przyznawanie 

like – Nagroda Publiczności. 

3. Nagrodami w konkursie są gry, upominki, gadżety ufundowane przez Gminę Świątki 

oraz Bibliotekę w Świątkach. 

4. Komisja, oceniając występy kierować się będzie subiektywną oceną. Jej decyzja jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 5 

DANE OSOWE UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy  regulamin Uczestnik wyraża  zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane 

wyłącznie  w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie w formie papierowej lub skan  prosimy dostarczyć do Biblioteki lub przesłać 

mailem  na adres gbpsw@wbp.olsztyn.pl.  

2. Filmiki można wysłać WeTransferem na adres gbpsw@wbp.olsztyn.pl lub dostarczyć 

do Biblioteki na płycie CD lub USB.  
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