
  
 

REGULAMIN 
III Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek - ONLINE 

 
 

ORGANIZATORZY I CEL PRZEGLĄDU 
 

1. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w 
Lubaczowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, pod  
honorowym  patronatem  Wójta Gminy Lubaczów. 

 
2. Zgłoszenia można przesyłać od 5 do 16 stycznia 2022r. 

 

3. Przystąpienie uczestnika do Przeglądu jest jednoznaczne z 
zaakceptowaniem całego Regulaminu. 

 

4. Celem Przeglądu jest: 

 Ocalenie od zapomnienia kolęd i pastorałek 
 Kultywowanie tradycji kolędniczych 
 Ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego 
 Promowanie młodych talentów 
 Przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym 

środowiska lokalnego 
 Budowanie więzi międzypokoleniowej 
 Umożliwienie uczestnikom występu przed publicznością za pomocą 

Internetu. 
 

5. Przedsięwzięcie będzie miało charakter Przeglądu ONLINE. 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE 
 

1. W przeglądzie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Lubaczów 
 
I kategoria - SOLIŚCI: 

* Dzieci od 3 do 12 lat– soliści  

* Młodzież od 13 do 18 lat 

* Dorośli od 19 do 55 lat 

* Seniorzy od 55 + 



II kategoria - GRUPY ( 2 i więcej osób): 

* Duety 

* Zespoły 

* Rodziny  

* Grupy kolędnicze 

 

2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania 1 kolędy lub 
pastorałki. (czas trwania nagrania maksymalnie 5min). 

Zachęcamy do wyboru i odkrywania „dawnych utworów”, głęboko 
zakorzenionych w polskiej tradycji - przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie, nadając im jednoczenie nowe brzmienia.   

 

3. Występ powinien być nagrany w formie filmiku za pomocą kamery lub 
telefonu w postaci jednego      statycznego ujęcia. 

 
4. Uczestnicy Przeglądu mogą zaprezentować utwór z wykorzystaniem 

akompaniamentu, podkładu  muzycznego lub a cappella. 
 

5. Nagranie lub link do nagranego filmiku wraz z wypełnioną kartą 
zgłoszeniową i oświadczeniem RODO ( załącznik nr 1 do regulaminu) 
należy przesłać w terminie od 5 do 16 stycznia 2022 r. na adres  email: 
gok.lubaczow@gmail.com. 

 
6. Dla wszystkich uczestników Przeglądu przewidziano dyplomy i upominki. 

 
7. Organizator przyzna także nagrody rzeczowe za najlepsze wykonania w 

każdej z kategorii. 
 

8. Nagrodzone wykonania  muzyczno-wokalne zostaną opublikowane na 
stronie internetowej Gminy Lubaczów - www.gminalubaczow.pl w 
dniu 19 stycznia 2022r. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wzięcie udziału w Przeglądzie Online oznacza zgodę uczestnika na 
bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów filmowych w 
mediach społecznościowych,  prasie, radiu i TV oraz stronach 
internetowych promujących przedsięwzięcie. 
 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów 
z przyczyn niezależnych od organizatorów. 
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