
Regulamin XIII Powiatowego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek

§1
Organizator

Organizatorem Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek (zwanego dalej „Konkursem”) jest Starostwo Powiatowe 
w Słupsku oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk w Głobinie.

§2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, promocja 
solistów i zespołów artystycznych oraz integracja ośrodków kultury.

§3
Termin i miejsce Konkursu

Konkurs odbędzie się 
– początek godzina 12.00.

W trakcie obrad komisji planowany jest poczęstunek w świetlicy. Serwis kawowy w świetlicy oraz w 
pomieszczeniu przy Kościele

§4
Warunki zgłoszenia uczestników

1. Wykonawców do Konkursu zgłaszać mogą ośrodki i domy kultury z terenu powiatu słupskiego, będące 
jednocześnie jedynymi podmiotami do tego uprawnionymi.

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 nie muszą być uczestnikami zajęć w ośrodkach i domach kultury, które 
ich zgłaszają.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie zgłoszenia do 
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk - Głobino 47, 76-200 Słupsk. tel 59-847-10-91 do godziny 14.30. 
Zgłoszenia można przysyłać także mailowo na adres , lub 

4. W zgłoszeniu należy podać: kategorię, utwór, liczbę wykonawców, imiona i nazwiska wykonawców lub nazwę 
zespołu, liczbę potrzebnych mikrofonów, ewentualne uwagi techniczne

5. Zgłoszenia będą przyjmowane w następujących  kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-III– soliści , szkoły 
podstawowe klasy I-III zespoły, szkoły podstawowe klasy IV-VI – soliści, szkoły podstawowe klasy IV-VI 
zespoły, gimnazja/ szkoły średnie – soliści, gimnazja/ szkoły średnie – zespoły, dorosli – soliści, dorośli – zespoły.

6 stycznia 2013 roku (niedziela) w kościele parafialnym p.w. Św. Antoniego Padewskiego w 
Jezierzycach ul. Główna 15  Wykonawcy proszeni są o przybycie i ostateczne 
potwierdzenie uczestnictwa w godzinach 10.00-11.15 do świetlicy wiejskiej w Jezierzycach ul. Główna 12/2.

do 3 stycznia. 2012 roku 

okis_globino@op.pl okis_globino1@op.pl
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 6. 

 7. Uczestnicy konkursu wykonują kolędę lub pastorałkę.

8. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą prezentować utworów
już nagrodzonych.

W każdej kategorii dopuszczalne jest zgłoszenie przez ośrodki/ domy kultury z terenu danej gminy 1 wykonawcy. 
W kategorii dorośli dopuszczalne jest zgłoszenie dwóch wykonawców z terenu danej gminy. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zgłoszenia w kategorii dorośli – zespoły dodatkowego wykonawcy.

jedną 
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