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KONKURS GRUP KOLĘDNICZYCH  ORAZ 
„DZIADÓW” Cięcina 2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie Grup Kolędniczych, 

zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.  
2. Organizatorem Konkursu Grup Kolędniczych jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności 

Lokalnej - Cięcina.eu. 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSOWE 
1. Cele konkursu: 
– kultywowanie i upowszechnianie tradycji kolędowania; 
– prezentacja zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych naszego regionu;  
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych; 
– kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji 
kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. 
2. Tematyka konkursu 

Zadaniem grupy będzie zaprezentowanie tradycji kolędowania z terenu Beskidu Żywieckiego. 
Przez grupę kolędniczą należy rozumieć grupę od 10 do 20. Organizator zachęca, aby część lub 
całość grupy była przebrana w tradycyjne stroje grup kolędniczych („Dziady Żywieckie”). 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół 

podstawowych  z terenu Gminy Węgierska Górka. 

Konkurs grup kolędniczych 
Czas występu poszczególnych grup nie powinien być dłuższy niż 5 minut.  
1) Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych: 
• dzieci przedszkolne, 
• dzieci z klas 1-4, 
• dzieci klas 5-8. 

2. Czas i miejsce konkursu 
1) Konkurs odbędzie się 15 grudnia 2019r. (niedziela) podczas VI Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Cięcinie. 



2) Konkurs rozpocznie się o 12.30, a szczegółowy harmonogram występów zostanie podany po 
zgłoszeniu wszystkich grup kolędniczych. 

3) Ogłoszenie wyników Konkursu Grup Kolędniczych nastąpi w dniu konkursu  
tj. 15 grudnia 2019r. o 16.00. 

3. Zgłoszenia konkursowe 
1) Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na odpowiednim formularzu, stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu (do pobrania na stronie internetowej organizatora). 
Wypełnione ankiety należy przesyłać w terminie do 6 grudnia 2019 r. (piątek), mailowo 
na adres: benek.biegun@gmail.com. 

2) Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na 
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu oraz zgodę na bezpłatne 
publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie i TV oraz 
innych mediach reklamujących konkurs. 

3) Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków 
niniejszego regulaminu. 

4. Ocena i nagrody 
1) Prezentacje kolędnicze oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 
2) Komisja Konkursowa prezentacje kolędnicze, przyznając pierwsze miejsce w każdej 

kategorii oraz wyróżnienia. 
3) Za pierwsze miejsce organizator przewiduje nagrodę w wys. 700zł., a za wyróżnienie 500zł. 

w gotówce. 
4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do 

nieprzyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność  
oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. Serdecznie zapraszamy do udziału  
w Konkursie. Życzymy powodzenia w twórczych działaniach. 



Załącznik nr 1 do regulaminu: 
Metryczka  

KONKURS GRUP KOLĘDNICZYCH 2019 

 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………… 
nazwa GRUPY KOLĘDNICZEJ 

PRZEDSZKOLE  /  SP KLASY 1-3  /  SP KLASY 4-8* 
kategoria wiekowa 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
placówka 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko opiekuna 

..…………………………………………………………………………… 
/podpis opiekuna/ 

*właściwe podkreślić
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