
 

REGULAMIN 
XXI GMINNEGO KONKURSU JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH                          

Czarny Dunajec 2020 r. 

Organizator: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec 

 

     Celem Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych jest popularyzacja zwyczajów i 

obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem, które są  niezwykle ważnym elementem 

kultury ludowej, a kolędowanie i obrzędowość kolędnicza wpisują się w wielowiekową 

polską tradycję.  

Konkurs ma na celu kultywowanie tej ludowej tradycji i upowszechnianie jej w środowisku 

dzieci i młodzieży, jak również stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego 

zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, 

parafiach z terenu gminy Czarny Dunajec.  

 

§1 

WIDOWISKA JASEŁKOWE mogą być prezentowane w języku literackim lub gwarowym.  

 

§2 

Czas prezentacji: do 30 minut. 

 

§3 

Liczba członków zespołu prezentującego jasełka nie może przekraczać 30 osób. 

 

§4 

Kategorie wykonawców jasełek:  

KAT I - szkoła podstawowa klasa 0 – 3  

KAT II - szkoła podstawowa klasa 4 – 6   

KAT III – klasy VII-VIII i liceum 

 

§5 

PROGRAMY KOLĘDNICZE powinny być oparte na tradycyjnym kolędowaniu 

charakterystycznym dla danej wsi. Koniecznym jest aby grupy prezentowały się w 

tradycyjnym składzie i charakterze. 

 

§6 

Czas prezentacji: do 10 minut. 

 

§7 

Liczba członków grupy kolędniczej nie może przekraczać 8 osób. W skład grupy kolędniczej 

nie wlicza się towarzyszących muzyków. 

 

§8 

Zgodnie z tradycją w grupach kolędniczych mogą występować wyłącznie chłopcy, dotyczy to 

również towarzyszących muzyk. 

Grupy kolędnicze oceniane będą w dwóch kategoriach: 

KAT I dziecięca – 7-13 lat 

KAT II młodzieżowa – 14-17 lat 

 

 

 

 



§9 

Przedstawiany program oraz instrumenty towarzyszące śpiewom winny odzwierciedlać 

tradycje kolędowania w regionie, z którego pochodzi grupa. Szczególnie pożądanym jest  

śpiew starych, ludowych kolęd i pastorałek. 

 

§10 

Najlepsze grupy kolędnicze zostaną wytypowane do Ogólnopolskiego Przeglądu Grup 

Kolędniczych ,,Pastuszkowe  Kolędowanie” w Podegrodziu  25-26 stycznia 2020. 

 

§11 

Konkurs odbędzie się w dniu  23-24  stycznia 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00 w sali 

widowiskowej CKIP (remiza OSP w Czarnym Dunajcu). 

W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do 

zorganizowania imprezy w jednym dniu. 

 

§12 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest Zgłoszenie na załączonej karcie w terminie do  

20 stycznia 2020 r. na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy, ul. Piłsudskiego 2A,  

34-470 Czarny Dunajec  

lub pocztą e-mail:  ckip@ckip.org, Tel/fax: 18 26 571-79 

 

§13 

Jury oceniać będzie wg następujących kryteriów: 

Jasełka – dobór scenariusza, adaptacja sceniczna, gra aktorska, kostiumy, scenografia i 

oprawa muzyczna. 

Grupy kolędnicze – wierność tradycji, sposób prezentacji (gra aktorska), odpowiednio 

dobrane stroje, rekwizyty. 

 

§14 

1.Organizatorzy zapewniają transport dla zespołów z terenu gminy Czarny Dunajec. 

2.Zespoły otrzymują dyplomy uczestnictwa, poczęstunek, oraz symboliczne nagrody. 

 

§15 

1.Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę  

(w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 

(zdjęcia, filmy) do celów marketingowych. 

2.Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, 

sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów na przetwarzanie 

danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z 27.04.2016 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). 

3. Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, 

sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Czarny Dunajec wyraża zgodę w zakresie praw autorskich na nieodwołalne i 

nieodpłatne, wielokrotne rozporządzanie materiałami, na których utrwalono pracę i wizerunek 

uczestnika dla celów archiwalnych, informacyjnych, reklamowych i promocyjnych przez 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.  

4. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści 

niniejszego regulaminu. 

 

UWAGA: Nagrody nie odebrane w dniu imprezy, należy odebrać w siedzibie CKIP  

w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2A, w terminie do 14 dni od daty imprezy. 



 
 

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec 

 lub telefonicznie: nr tel. (18) 26 571 - 79 
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