
„Szła kolęda w noc grudniowa, pukała do drzwi  

                            i wołała, żeby ludzie do stajenki szli...”. 

 

 

 

REGULAMIN 

XII GMINNEGO FESTIWALU 

KOLĘD I PASTORAŁEK 

pt. „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...” 

 

 

pod honorowym patronatem 

Ks. Dziekana Jacka Chochołka 

oraz Wójta Gminy Rokietnica Pana Witolda Szajnego 

 

                                        Organizator Festiwalu: 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rokietnicy 
 

 



 

ORGANIZATOR: 
1. Organizatorem XII Gminnego Festiwalu Kolęd  i Pastorałek pt. „Hej kolęda, kolęda” jest 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rokietnicy. 

2. Koncert realizowany jest we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy  i 

ma formułę konkursu. 

 

PATRONAT: 
XII Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek pt. „Hej kolęda, kolęda” odbywa się pod honorowym 

patronatem Księdza Dziekana Jacka Chochołka i Wójta Gminy Rokietnica Pana Witolda Szajnego.  

 

Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. 

IDEA I CELE KONKURSU: 

 umożliwienie wielu uczniom publiczną prezentację swojej twórczości; 

 propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych; 

 kultywowanie tradycji związanych z Świętami Bożego Narodzenia; 

 integracja mieszkańców Gminy Rokietnica. 

 

I.WARUNKI ZGŁOSZENIA 

1.Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci szkół 

muzycznych stopnia podstawowego). Dolna granica wieku uczestnika wynosi 3 lata. 

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry 

działające w szkołach, parafiach, stowarzyszeniach, a także osoby niezrzeszone. 

Każdy uczestnik konkursu winien wypełnić kartę zgłoszenia 

 i dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy do dnia 09 grudnia 2022 

roku. 

.Karta uczestnictwa powinna zawierać: 

 solista podaje imię i nazwisko oraz wiek, 

 zespoły podają: 

a) nazwę zespołu 

b) rodzaj zespołu ( duet, trio, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-

instrumentalny, zespół folklorystyczny/regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny) 

c) kategorię wiekową /dzieci – od 5 do 14 lat, młodzież – od 15 do 18 lat, dorośli od 19lat, 

mieszana, kategoria mieszana/zróżnicowana) i ilość występujących osób, 

 repertuar /imię i nazwisko kompozytora i tytuł utworu/, 

 imię i nazwisko instruktora/dyrygenta, 

 dotychczasowe osiągnięcia, 

 DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych, 

stwierdzenie: „oświadczam, że treść regulaminu XII G F K i P jest mi znana”.  
 2.Osoba zgłaszająca odpowiedzialna jest za przekazanie Wykonawcy informacji od Organizatora.  
3. Zgłoszenie do Koncertu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody przez Uczestników Koncertu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób 

niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz zdjęć 

na potrzeby Koncertu (zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
4. Informacje dotyczące organizowanego Koncertu będą zamieszczane na stronach internetowych 

Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, Gminy Rokietnica oraz na portalu społecznościowym 

facebook Gmina Rokietnica i GCKiP w Rokietnicy. 



 złożenie karty zgłoszenia  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania jednej dowolnie wybranej kolędy 

lub pastorałki  w wersji wokalnej wykonanej w języku polskim, a ilość wykonywanych 

zwrotek należy ograniczyć do trzech lub w wersji instrumentalnej. 

2.  Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą   

zdyskwalifikowane. 

3. .Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego. 

4.  Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

5.  Uczestnicy finału poprzednich edycji Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania 

nowego repertuaru. 

6.  Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację. 

III. PRZEBIEG FESTIWALU 

1. Festiwal składa się z dwóch etapów. 

2. Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne 

/czytelne  prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia  

3. Do drugiego etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

 

IV. TERMINARZ FESTIWALU 
Festiwal przebiegać będzie w dwóch etapach 

Etap I:   Rozstrzygnięcie konkursu: 

W dniu 14 grudnia 2022 roku od godz. 14.00 odbędą się przesłuchania do festiwalu zgodnie z 

kategoriami wiekowymi. 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Gminy Rokietnica oraz na  portalu 

społecznościowym Facebook: GMINA ROKIETNICA , Gminne Centrum Kultury i Promocji w 

Rokietnicy. 

   

Etap II: 

KONCERT GALOWY 

 XII Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek pt. „Hej kolęda, kolęda” w wykonaniu laureatów konkursu  

odbędzie się w dniu 8 stycznia 2023 roku w Hali Sportowej w Rokietnicy Woli. 

V. REGULAMIN JURY 

 

1. W skład Jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi 

się w I etapie Festiwalu. 

2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór. 

3. Oceny członków jury są tajne. 

4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne. 

 

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać: 

• trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach wiekowych 



• nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki,  

• nagrodę specjalną za najlepszą aranżację nowej kolędy lub pastorałki, 

• wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 

2. Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień. 

3. Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne. 

4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom w terminie ustalonym przez Organizatora. 

5. Wszyscy uczestnicy I etapu Festiwalu i przesłuchań finałowych otrzymują dyplomy i nagrody 

pocieszenia. 

6. Organizatorzy  Festiwalu Kolęd i Pastorałek zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem 

audio i video nagranymi podczas Festiwalu. 

                                                                              Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!!! 

                                                                                                                        

                                                                                   Odpowiedzialna za pracę Akcji Katolickiej 

                                                                                                     w dekanacie Pruchnik  

                                                                                                                     

                                                                                                            Maria Szajny 

 

 


