
 

Purda 12A, 11-030 Purda, tel. 89 512 46 63 
NIP 7393879612, Regon 362842632 

 
I Przegląd Kolęd i Pastorałek 

„Warmińskie Kolędowanie” 

 

GOK Purda 2022 

 

 

I. Organizator 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie 

Purda 12A, 11-030 Purda 

Tel.: 89 512 46 63, 606 259 111, e-mail: biuro@gokpurda.pl 

 

II. Patronat Honorowy Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska 

 

III. Cele Przeglądu 

 

- Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych 

- Prezentacja umiejętności wokalnych młodych i dorosłych wykonawców 

- Rozwijanie wrażliwości i kultury muzycznej 

- Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

- Umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z innymi uczestnikami 

- Okazja do poznania nowych przyjaciół 

 

IV. Miejsce i termin przeglądu 

 

15 stycznia 2022 r. o godzinie 11.00  

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klewkach, Klewki 15, 10-687 Olsztyn 

 

V. Uczestnicy 

 

Przegląd skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

Kategorie: 

 

I kategoria- wykonawcy w wieku 7- 11 lat 

II kategoria- wykonawcy w wieku 12- 15 lat 

III kategoria- wykonawcy w wieku16 lat i więcej  

 

VI. Warunki uczestnictwa 

 

- Przegląd przeznaczony jest dla solistów 

- Każdy solista prezentuje 1 przygotowany utwór, kolędę lub pastorałkę 

- Wykonanie utworu nie może przekroczyć 5 minut 

- Utwór można wykonać a cappella, do podkładu muzycznego (dostarczonego na nośniku 

  elektronicznym- pendrive, płyta CD) lub akompaniamentu na instrumencie 

 



- Prosimy o dostarczenie podkładu muzycznego drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście  

  do dnia 11.01.2022 r. 

- W przypadku akompaniamentu na instrumencie prosimy o wcześniejszą konsultację  

  z organizatorem celem sprawdzenia możliwości podpięcia- nagłośnienia instrumentu 

 

VII. Ocena i nagrody 

 

- Do oceny wykonawców organizator powoła komisję konkursową 

- Komisja konkursowa oceniać będzie: walory głosowe, poprawność muzyczno- wokalną, 

  interpretację, wyczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny 

- Komisja przyznaje 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej  

- Decyzje komisji konkursowej są ostateczne 

- Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy  

  i nagrody rzeczowe 

- Wójt Gminy Purda przy współudziale Komisji Konkursowej wyłoni wykonawcę,  

  który otrzyma Nagrodę Wójta Gminy Purda 

 

VIII. Informacje ogólne 

 

- Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia 

 

- Zgłoszenie należy przekazać osobiście, pocztą elektroniczną lub przesłać pocztą  

  w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2021 r. na adres: Gminny 

  Ośrodek Kultury w Purdzie, Purda 12A, 11-030 Purda lub e-mail: g.labacz@gokpurda.pl 

   

  W tytule wiadomości prosimy wpisać:  

  I Przegląd Kolęd i Pastorałek „Warmińskie Kolędowanie”, GOK Purda 2022 

 

- Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy przeglądu 

- Organizatorzy przeglądu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie 

 

- Kontakt telefoniczny: 89 512 46 63, 606 259 111 

 

- Uwaga: stwarzamy możliwość próby z mikrofonem pod okiem instruktora w sali  

  widowiskowej w Klewkach, gdzie będzie odbywał się przegląd (prosimy o kontakt 

  celem umówienia się na próbę) 

 

Przegląd odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami i obostrzeniami związanymi 

z pandemią. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów 

i zaleceń organizatora. 

 

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie wizerunku, 

imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych  

Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie  na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu Kolęd i Pastorałek 

„Warmińskie Kolędowanie” - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z póź. zm.). 

 

Zgłaszając swój udział w Przeglądzie „Warmińskie Kolędowanie” uczestnik akceptuje fakt,  

że jego wizerunek będzie utrwalony przez Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie przy pomocy 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 


