
 

 

 

Centrum Kultury w Pleśnej 

zaprasza do udziału  

 
 

W KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK 

PLEŚNA 2019 
 

Główne cele przedsięwzięcia: 

− Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd 
− Propagowanie szeroko pojętej kultury  
− Aktywizacja środowisk dzieci i młodzieży 

 

Termin i miejsce: 

Centrum Kultury w Pleśnej– sala widowiskowa 

dnia 10.01.2019 r. od godz. 9.00  

Organizator zapewnia garderobę, nagłośnienie, możliwość odtworzenia muzyki  
z płyty CD lub pendrive. Organizator nie odpowiada za problemy z odtwarzaniem muzyki  
z płyt nagrywanych. 

 
Termin składania zgłoszeń: do 4 stycznia 2019 r. 
 

Załączniki: 

Regulamin 

Karta zgłoszenia 

 

 



Regulamin Konkursu Kolęd i Pastorałek 

Pleśna, 10 stycznia 2019 r. 

1. Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany jest przez Centrum Kultury w Pleśnej, 
33-171 Pleśna 240. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków  
i postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Konkurs odbędzie się dnia 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 9.00 
w Centrum Kultury w Pleśnej (sala widowiskowa). 

4. W konkursie mogą uczestniczyć soliści i grupy wokalne  
z terenu Gminy Pleśna w następujących kategoriach wiekowych: 
• I kategoria – klasy I – III szkół podstawowych 
• II kategoria – klasy IV – VI szkół podstawowych 
• III kategoria – klasa VII, VIII i klasa gimnazjalna 
Dana szkoła, placówka, parafia itp. może wytypować jednego przedstawiciela 
w danej kategorii.  

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest poprawne wypełnienie i przesłanie 
organizatorowi karty zgłoszeń do dnia 4 stycznia 2019 r. 

5. Poszczególni wykonawcy mogą zaprezentować dwa utwory. Czas trwania utworu – 
max. 4 min. 

6. Akompaniament mogą stanowić: 
• profesjonalne podkłady muzyczne na CD/pendrive, 
• akompaniament własny na żywo, 
• akompaniament własny nagrany na CD/pendrive. 

7. Organizator informuje, że nie będą przyjmowane podkłady muzyczne zapisane na 
kasetach magnetofonowych. Nie odpowiada także za błędy w odtwarzaniu podkładów 
nagrywanych na czyste lub zarysowane nośniki CD! 

8. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi tego samego dnia. Wszyscy uczestnicy 

konkursu wyróżnieni zostaną pamiątkowymi dyplomami za uczestnictwo, natomiast 
laureaci dodatkowo nagrodami. Nazwiska zwycięzców i nazwy grup zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pleśna oraz w samorządowym piśmie 
„Pogórze”. 

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
budynku Centrum Kultury w Pleśnej i w jego obrębie. 

11. Wszystkie sprawy organizacyjne rozstrzygane są z opiekunami bądź kierownikami 
wykonawców. 

12. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 
13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

Kontakt: 
Centrum Kultury w Pleśnej 
33 -171 Pleśna 240 
ckplesna@interia.pl 
www.plesna.pl 
tel. (14) 6-798-191 



Karta zgłoszenia 

 
Karta zgłoszenia Konkursu Kolęd i Pastorałek Pleśna 2019 

 
Wykonawca 
 

 
 
 
 

 
Kogo reprezentuje 
grupa? 

(proszę podać nazwę placówki, parafii) 
 
 
 

 

Kategoria wiekowa 
 

 dzieci z klas I – III 
 

 dzieci z klas IV – VI  
 

 młodzież z klas VII, VIII oraz klasa gimnazjalna 

 
Tytuły utworów 
 

 
 
 

 
Ilość osób 

 
 
 

 
Czas trwania 
 

 

 
Wymagania 
techniczne 
 
 
 

Uwaga! Organizator nie odpowiada za błędy w odtwarzaniu podkładów 
nagrywanych na czyste lub zarysowane nośniki CD! 

 
Opiekunowie 
 
 

 

 
Uwagi 
 
 

 
 
 

 


