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REGULAMIN KONKURSU  

NA  

„KOROWÓD KOLĘDOWY 2019” 
 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura. 

2. Rejestracja Uczestników konkursu trwa od 19.11.2018 r. do 28.12.2018 r. 

3. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych ściśle 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs ma być wydarzeniem o charakterze 

kulturalnym adresowanym i tworzonym przez mieszkańców obszaru LGD, pobudzającym 

aktywność społeczności, szczególnie dzieci i młodzieży. Ma być imprezą o charakterze 

integracyjnym, łączącą pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych związanych z 

obszarem LGD w szczególności z Kulturą Kołbielską, przejawiających się w tradycyjnych 

strojach uczestników, przyśpiewkach, odtwarzanych obrzędach i zwyczajach 

jednocześnie nierozerwalnie związanych z miejscową tradycją bożonarodzeniową.  

 

II. ZASADY KONKURSU 

 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie programu artystycznego – tradycyjnego 

programu grupy kolędniczej związanego z kolędowaniem w okresie 

bożonarodzeniowym. 

2. Program powinien trwać nie więcej niż 15 minut. Przekroczenie czasu może być podstawą do 

obniżenia oceny prezentacji. 

3. Program powinien zawierać tradycyjne elementy kolędnicze: śpiewy, stroje, rekwizyty, 

odtwarzane postacie, ewentualne elementy scenografii. 

4. Wszystkie elementy programu o charakterze muzycznym oraz słownym, w tym śpiewanym 

powinny być wykonywane wyłącznie „na żywo”. Organizator dopuszcza wykorzystanie 

nagrań wyłącznie o charakterze muzyki instrumentalnej, jako akompaniamentu do 

wykonywanych śpiewów lub ilustracji muzycznej prezentowanej treści. 

5. Ewentualne elementy scenograficzne wykorzystywane w czasie prezentacji muszą być 

przygotowane tak, by były łatwe do zainstalowania na czas prezentacji i demontażu po jej 

zakończeniu w czasie maksymalnie 5 minut. Przekroczenie czasu może być podstawą do 

obniżenia oceny prezentacji. 

6. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie grupy kolędnicze z obszaru LGD Natura i 

Kultura, składające się z 3 do 10 osób. 

7. W skład grupy kolędniczej powinny wchodzić dzieci i młodzież bez względu na wiek, a także 

osoby pełnoletnie, w tym seniorzy. Uczestnicy nie mogą powtarzać się w grupach. 

8. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. 

9. PREZENTACJA przygotowanego programu odbędzie się w dniu 11 STYCZNIA 2019 r. w 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie.  

10. Kolejność występów w prezentacji konkursowej ustala Komisja konkursowa według 

kolejności zgłoszeń.  

11. Zgłoszenia dokonuje opiekun grupy na karcie zgłoszenia, dostępnej w Biurze LGD i na 

stronie www.naturaikultura.pl, przy czym jeden opiekun może zgłosić jedną grupę. 
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12. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę grupy, dane kontaktowe opiekuna lub przedstawiciela 

grupy upoważnionego do kontaktów, a także ilość osób wchodzących w skład grupy. 

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu” i 

jej dostarczenie do dnia 28.12.2018r. w  jednej z trzech możliwości: 

 osobiście do Biura LGD, w Karczewie, ul. Warszawska 28 (I piętro,  pok. nr 18) 

 listownie (liczy się data wpływu do biura); 

 pocztą elektroniczną na adres biuro@naturaikultura.pl.  

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy lub odwołania w przypadku 

nie zgłoszenia się co najmniej 5 grup. 

 

III. PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Komisję konkursową powołuje Zarząd LGD Natura i Kultura.  

2. Komisja konkursowa ocenia program prezentowany przez poszczególne grupy zgłoszone do 

konkursu w trakcie prezentacji. 

3. Ocenie przez Komisję Konkursową podlegają następujące elementy: 

 wrażenie artystyczne; 

 nawiązanie treści prezentacji do tradycji kolędniczych obszaru; 

 stroje; 

 śpiew i muzyka; 

 interpretacja; 

 uczestnictwo w programie wszystkich grup pokoleniowych; 

 scenariusz; 

 gra aktorska. 

4. Komisja podaje wyniki konkursu w dniu konkursu, na podstawie wszystkich prezentacji. 

5. Laureatem Konkursu zostaje jedna grupa kolędnicza, która uzyska najwyższą ocenę.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

7. Dodatkowo zostaną przyznane nagrody w kategorii „najlepszy aktor” oraz „najlepszy 

scenariusz”, gdzie laureaci otrzymają indywidualne nagrody. 

8. Wyniki konkursu są ostateczne. 

9. Laureat Konkursu, a także ewentualne wyróżnienia otrzymają nagrody ufundowane przez 

Organizatora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


