
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 grudnia 2018 roku 

          Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach  
ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi 

tel./fax. 48 613 23 70 

e-mail: mgok@bialobrzegi.pl 
 

Regulamin 
 VII REJONOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK   

STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE  
ELIMINACJE REJONOWE - Białobrzegi 2018 

Organizator: 

• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach  
• Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi 

 

Cele przeglądu: 

• popularyzowanie tradycyjnego wykonywania kolęd i pastorałek,  
• propagowanie wiedzy o historii polskiej muzyki, literatury i kultury,  
• wspieranie i promowanie wykonawców kultywujących kolędowanie. 

 

Festiwal skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Polski oraz Polonii. 

Forma realizacji: 
Rejonowe eliminacje odbędą się 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00                  
w SALI TANECZNEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁOBRZEGACH,  
UL. KOŚCIELNA 31, 26-800 BIAŁOBRZEGI. 

 

Kategoria: 
Festiwal odbędzie się w trzech kategoriach: 

• solista/duet 
• zespół 
• schola lub chór 

 

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wykonawczych z podziałem na dwie 
kategorie wiekowe: 

• do lat 13 
• powyżej 13 lat 

 

Nagroda Główna 3000 zł, fundowana przez J.E. ks. bpa Henryka Tomasika, Ordynariusza 
Diecezji Radomskiej  - za najlepsze wykonanie Staropolskiej Kolędy z listy obowiązującej zał. 
nr 2. – finał. 
 

Repertuar  
Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów należących  
do kategorii: 

• staropolska kolęda i pastorałka 
• tradycyjna kolęda 
• pastorałka 

Każdy z dwu prezentowanych utworów może pochodzić z innej z kategorii. Kolędy  
i pastorałki niezależnie od tego czy są nowe czy stare, treścią dotyczą Tajemnicy Bożego 
Narodzenia. Liczba wykonywanych  zwrotek nie powinna przekraczać trzech, a większa liczba 
zwrotek może być uzasadniana gdy wszystkie zwrotki tworzą całość przedstawianej  
w utworze historii, w szczególności dotyczy to kolęd staropolskich (por. załącznik 2).  
Tzw. piosenki świąteczne czyli utwory traktujące np. pięknej zimie, podarkach Mikołaja 
czy innych tematach nie odwołujących się do Tajemnicy Bożego Narodzenia nie 
kwalifikują się na Festiwal.  Zgłaszający je, nie będą dopuszczani do występu.  

• w kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.  



• czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min./soliści i duety 10 min./ - nie dotyczy 
kolędy staropolskiej , por. załącznik nr 2. 
 

Festiwal odbędzie się w dwóch etapach: 
-  I etap – eliminacje w rejonach - 5 - 17 grudnia 2018r.  - Białobrzegi, Opoczno, Kozienice, 
Drzewica, Skaryszew, Lipsko, Pionki i Radom. Do eliminacji w rejonach można zgłosić 
maksymalnie trzech wykonawców z jednej placówki (domu kultury, parafii, szkoły, 

itd.). Z każdego rejonu do finału jest kwalifikowanych do trzech wykonawców. Istnieje 
możliwość wyboru dowolnego miejsca uczestniczenia w eliminacjach. Można uczestniczyć 
tylko w jednych eliminacjach.  
-   II etap -  finał ogólnopolski –21.12.2018, Radom, Resursa Obywatelska. 
 

Zgłoszeń do Festiwalu należy dokonywać jedynie na formularzu uczestnictwa.  
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na wskazany przez organizatorów  adres wybranego 
rejonu.   
 

Nagrody 
Każdy uczestnik przeglądu – solista lub zespół wokalny otrzyma dyplom uczestnika. 
Komisja nagrodzi uczestników oraz wytypuje osoby do Finału XVII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE RADOM 2018,                           
który odbędzie się 21 grudnia 2018 roku, godz. 9.00 w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa 

Obywatelska” Radom, ul. Malczewskiego 16. 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i KONCERT GALOWY – 21 grudnia 2018r.  
o godz. 17.00. 
 

Uczestnicy przesłuchań finałowych są zobowiązani do udziału w Koncercie Galowym                            
na zaproszenie organizatora.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami zarejestrowanymi 
dowolną techniką podczas koncertów: FINAŁOWEGO I GALOWEGO w celu archiwizacji                   
oraz  transmisji TV. 
 

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy w poszczególnych rejonach                                    
lub  Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki  „RESURSA Obywatelska” ul Malczewskiego 16,                
26-600 Radom; Osoba odpowiedzialna: Andrzej Przybylski tel. 48 362 85 90 w 23  
lub  502  152  428 (godzina 9.00-15.00); e-mail: resursa@resursa.radom.pl; 
www.resursa@resursa.radom.pl 
-  ks. Dariusz Sałek (Diecezjalna komisja Diecezjalna Komisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego: 
tel. 605 113 540 - w poniedziałki od godz. 11.00  w siedzibie Resursy Obywatelskiej, 
Malczewskiego 16, Radom. 
- 15.00. Ks. Dariusz Sałek w szczególności udziela konsultacji w zakresie kolęd staropolskich 
(istnieje możliwość dowolnego wyboru kolęd staropolskich jeżeli publikacja ich jest 
udokumentowana, propozycje są również w „załącznik 2”) - telefonicznie 605 113 540 
 

Warunki uczestnictwa 

• Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach rejonowych jest nadesłanie formularza 
zgłoszeniowego w terminie do 4 grudnia 2018 roku (wtorek) na adres                             
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, ul. Kościelna 31,                              
26-800 Białobrzegi. 

 

Postanowienia końcowe 

• Prezentowane utwory powinny być prezentowane z pamięci. 
• Organizator powołuje Komisje Konkursową. 
• Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i obsługę techniczną. 
• Instytucje delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu i pobytu. 
• W załączeniu przekazujemy formularz zgłoszeniowy, który należy nadesłać                          

do 4 grudnia 2018 roku na adres organizatora. 
 

 Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 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).W świetle powyższego 
informujemy, że podpisując niniejszy regulamin zgadzają się Państwo z informacją umieszczoną na 
stronie mgok.bialobrzegi.pl – zakładka KLAUZULA RODO. 
 

ZAPRASZAMY 
 


