
REGULAMIN 

  XII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK  

SUŁKOWICE 2022  

1. Przegląd odbywa się w 5 grupach wiekowych /soliści i zespoły/ 

a) przedszkolaki 

b) uczniowie szkół podstawowych I-III 

c) uczniowie szkół podstawowych IV-VIII 

d) młodzież ze szkół średnich oraz starsi 

e) osoby niepełnosprawne 

2. Temat: Kolędy i Pastorałki 

3. Uczestnicy zgłaszają do Przeglądu dwie  kolędy lub pastorałki na karcie zgłoszenia 

/wykonują jeden utwór, ale Jury może poprosić o wykonanie drugiego utworu/. 

4. Podkład na nośniku (CD, pendrive) powinien być podpisany wg wzoru: 

WYKONAWCA, TYTUŁ UTWORU i dostarczony do akustyka minimalnie 10 min 

przed występem. 

5. Jury ocenia: wykonanie utworu. 

6. Przegląd odbywa się: 

a) przesłuchania – 12.01.2022r. 

b) koncert laureatów dn. 16.01.2022r. 

7. Termin zgłoszenia do 07.01.2022r. 

8. Każda placówka zgłasza do Przeglądu maksymalnie 5 uczestników /zespołów i 

solistów/ 

9. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników. Ostateczny termin 

odbioru nagród ustala się na 28 stycznia 2022 roku. Nieodebrane nagrody stają się 

własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury. 

10. Organizatorzy: Sułkowicki Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe w Myślenicach 

11. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi 

zmianami oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie 

uczestników podczas Przeglądu. Powstały materiał będzie wykorzystany w 

publikacjach dotyczących Przeglądu i działalności organizatorów. Powstały materiał 

będzie wyłączną własnością organizatorów Przeglądu. 

12. Informacje dotyczące organizacji : Sułkowicki Ośrodek Kultury 

32-440 Sułkowice - ul. 1 Maja 70 tel. 12/ 27 33 459 fax 12/ 27 33 656 

e mail: sok@sulkowice.pl , www.sok.sulkowice.pl 

UWAGA: Każdy uczestnik przygotowany jest do występu na żywo we wskazanym 

terminie. Informacja o formie przesłuchań będzie umieszczona na stronie 

Sułkowickiego Ośrodka Kultury https://sok.sulkowice.pl 

 Jeśli względy epidemiologiczne uniemożliwią udział w takiej 

formie, wówczas oceniane będą prezentacje zarejestrowane i przesłane na 

konkurs, zgodne z wytycznymi zawartymi w punkcie 13 regulaminu. 

13. Nagranie video zgłoszonej prezentacji musi spełnić następujące warunki: 

 - nagranie POZIOME 

- możliwie wysoka jakość zarówno obrazu jak i dźwięku 

- wyrównany poziom wokalu oraz podkładu muzycznego/żywego akompaniamentu 

- dopuszczane nagranie acapella 

- filmy prosimy przesyłać jako załącznik do karty zgłoszenia zewnętrznym darmowym 

transferem plików (wetransfer.com*) bądź zamieścić na serwisie YouTube i zatytułować wg  

 

 

mailto:sok@sulkowice.pl
https://sok.sulkowice.pl/
http://wetransfer.com/


 

wzoru: KolędySOK2022 - IMIĘ I NAZWISKO - Tytuł utworu - KATEGORIA (wpisujemy 

oznaczenie kategorii a), b), c) itd.) 

 Link do nagrania konkursowego należy załączyć do zgłoszenia i przesłać na adres 

Organizatora do dnia 07 stycznia 2022roku 

 * Instrukcja przesłania filmu przez wetransfer.com: 

  

                 >> po otwarciu strony klikamy niebieskie okienko "I agree" 

                 >> następnie niebieskie okienko "I accept" 

                 >> klikamy na niebieskie kółeczko z symbolem "+" "Add your files" i załączamy 

nagrany filmik 

                 >> klikamy poniżej na białe kółeczko z trzema kropkami obok szarego słowa 

"Transfer" i wybieramy opcję "Get transfer link" 

                 >> klikamy na okienko "Get a link" i czekamy aż filmik się załaduje 

      >> przesyłamy wygenerowany link mailem. 
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KARTA  ZGŁOSZENIA   

DO  XII POWIATOWEGO  PRZEGLĄDU KOLĘD  I PASTORAŁEK 

SUŁKOWICE  2022 

1. Imię i Nazwisko /nazwa zespołu/…………………………………………………………………. 

2. Kategoria wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa I-III,   

szkoła podstawowa IV-VIII, szkoła średnia i starsi, niepełnosprawni * 

3. Solista, Zespół* 

4. Adres i nr telefonu  

..................................................................................................................... 

……................................................................................................................ 

5. Nazwa szkoły , instytucji/ Imię i Nazwisko osoby , która zgłasza , adres i nr telefonu 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

6. Data zgłoszenia  ............................................................................................ 

7. Tytuł  kolędy .................................................................................................. 

8. Autor tekstu i muzyki  ..................................................................................... 

9. Utwór z akompaniamentem   tak   czy   nie* 

10. Instrumenty oraz wzmacniacze gitarowe każdy uczestnik zapewnia sobie sam 

11.Dokładny skład zespołu wraz  z instrumentami ................................................. 

.......................................................................................................................... 

12. Proponowana godzina występu………………………………………………………………………… 

13.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Przeglądu  
w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi 
zmianami). 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika (Zgodnie z Art. 
81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2000r.nr 80 poz. 904). poprzez zamieszczenie danych 
osobowych, miejsca nauki uczestnika, wykonanych fotografii w publikacji na stronie 
internetowej Ośrodka oraz w mediach.  

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

14. Podpis  zgłaszającego  
.............................................................................................. 

*Właściwe podkreślić 


