
REGULAMIN

III Iwanowickiego Kolędowania

§ 1

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem koncertu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
2. Koncert ma formę prezentacji on – line.

§ 2

Cele koncertu:

1. Wspieranie twórczości artystycznej wśród mieszkańców gminy.
2. Popularyzacja kolęd i pastorałek jako elementu tradycji kulturowej.
3. kultywowanie tradycji świątecznych.
4. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego.
5. Kultywowanie zwyczajów i tradycji świątecznych.

§ 3

Zasady uczestnictwa w przeglądzie.

1. Koncert przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Iwanowice.
2. Dopuszczalne są nagrania z występów indywidualnych oraz grupowych.
3. Każdy uczestnik może przesłać jeden film ze swoim udziałem. 
4. Szkoły oraz Przedszkola działające na terenie Gminy Iwanowice mogą przesłać maksymalnie 

dwa nagrania (może to być występ zespołu lub solisty).
5. Zgłoszenia oraz nagrania należy przesyłać do GCKiB na adres gckib@iwanowice.pl.
6. Uczestnicy mogą śpiewać a’capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub 

z podkładem muzycznym.
7. Film z nagraniem należy przesłać do 24 stycznia.

§ 4

Kryteria oceny.
W ramach III Iwanowickiego kolędowania odbędzie się konkurs 

1. Ocena uczestników: 
◦ Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
◦ Jury przyzna trzy pierwsze miejsca.
◦ Dodatkowo nagrodzony zostanie również film, który otrzyma największą liczbę lajków na .



2. Ogólne kryteria oceny:
◦ dobór repertuaru
◦ umiejętności wokalne
◦ ogólny wyraz artystyczny

§ 5

Termin i miejsce koncertu.

1. Koncert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2021 r. 
2. Wydarzenie odbędzie się w formie on - line na stronie fecebook’owej Gminnego Centrum 

Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
3. O kolejność prezentacji poszczególnych wykonawców decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Oficjalne rozpoczęcie koncertu nastąpi o godzinie 12:00.
5. Wszystkie prezentacje muzyczne zostaną opublikowane w dniu 31 stycznia 2021r. 

§ 6
Nagrody.

1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 7

Procedura zgłoszeń.

1. Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Szkoły.
2. Zgłoszenia można przesyłać też indywidualnie załączając wypełnione zgody na udział w 

konkursie oraz klauzulę RODO.
3. Zgłoszenia należy przekazać mailowo na adres organizatora – Gminne Centrum Kultury i 

Bibliotek w Iwanowicach, gckib@iwanowice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 
stycznia 2021 r.

§ 8

Postanowienia końcowe.

1. Opiekunowie uczestników koncertu, dokonując zgłoszenia, akceptują wszystkie jego zasady, 
określone niniejszym regulaminem.

2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki 
prowadzenia koncertu. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem, decyzje podejmuje organizator.
4. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem 

www.gckib.iwanowice.pl. 


