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R E G U L A M I N  F E S T I W A L U  

1. Organizatorem Festiwalu jest Sokołowski Ośrodek Kultury. Festiwal adresowany jest do mieszkańców 
województwa mazowieckiego. 

2. Celem Festiwalu jest popularyzacja tradycji rodzinnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i zwyczaju 
związanego z kolędowaniem. 

3. Podczas Festiwalu odbędą się prezentacje kolęd, pastorałek i piosenek świąteczno-noworocznych.  

4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących kategoriach:  
• grupy przedszkolne,  
• szkoły podstawowe (klasy I-III),  
• szkoły podstawowe (klasy IV-VIII),  
• szkoły średnie 
• dorośli 

W każdej kategorii wiekowej mogą wystąpić:  
• soliści,    
• duety,   
• grupy instrumentalno-wokalne liczące maksymalnie 15 osób, 
• chóry liczące maksymalnie 20 osób. 

5. Wykonawca może reprezentować tylko jeden podmiot (to ograniczenie nie dotyczy akompaniatorów!).  
Dopuszczalny jest drugi występ danego wykonawcy reprezentując także inny podmiot, jednak pod warunkiem, 
że rola wykonawcy nie będzie identyczna w obu występach, czyli: nie można być dwukrotnie solistą, członkiem 
duetu lub tercetu; natomiast można w jednym występie być solistą lub członkiem małej formacji wokalnej, 
a w drugim występie - być członkiem chóru lub dużej formacji wokalnej. 

6. Każdy wykonawca zgłasza dwa utwory:  
• obowiązkowy (kolęda lub pastorałka tradycyjna)  
• dowolny (kolęda, pastorałka lub współczesna piosenka świąteczno-noworoczna w języku polskim).  

7. Wymagany jest akompaniament  „na żywo”. Kolędy i pastorałki mogą być śpiewane bez towarzyszenia 
instrumentów – a cappella.  

8. W przypadku solisty z akompaniamentem o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek solisty. 

Akompaniament artystyczny będzie również podlegać ocenie jury.  

9. Organizator nie dopuszcza do zmiany repertuaru w dniu przesłuchań.  
Ujawnienie niezgodności z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika. 

Terminarz konkursowy 

10.Eliminacje odbędą się w dniach 27-28 stycznia (poniedziałek i wtorek) 2020 roku w Sokołowskim Ośrodku 
Kultury w Sokołowie Podlaskim. Kolejność występów poszczególnych kategorii zostanie opublikowana na 
stronie: www.sokolowskakultura.pl w zakładce „Projekty”  
nie później niż do 22 stycznia 2020 r.  



11.Wypełnione Karty Zgłoszeń oraz klauzulę RODO należy przesłać do 15 stycznia 2020 r.  
na adres: Sokołowski Ośrodek Kultury ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski, 
bądź e-mail’em na adres: p.kucharek@sokolowskakultura.pl  
Osobą odpowiedzialną za realizację konkursu jest Piotr Kucharek - animator SOK (kontakt 25 787 24 38). 

12. Regulamin i Karty Zgłoszeń oraz klauzula RODO są dostępne na stronie internetowej SOK w zakładce 
„Projekty” - SOKOŁOWSKA KOLĘDA. 

13.Kryteria oceny jury są następujące: 
• zgodność prezentacji z regulaminem Festiwalu,  
• poziom artystyczny wykonywanych prezentacji,  
• interpretacja,  
• muzykalność,  
• intonacja i emisja głosu,  
• ogólne wrażenie artystyczne. 

  
14.Ogłoszenie wyników Festiwalu będzie podane na naszej stronie internetowej: www.sokolowskakultura.pl                                                                                             

15.W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody - I, II, III miejsce. Jury może zadecydować o innym podziale 
nagród. 
Wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 31 stycznia (piątek) o godz 10:00  
w Galerii DOM Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 27.  
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy festiwalowe.  

16.Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  

17.Organizator powołuje komisję artystyczną. 

18.Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały 
materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia 
dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności 
do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, 
upowszechnienia w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na powyższe warunki.  

19.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.


