
XXIII Otwarty Przegląd Amatorskich Kapel Kolędniczych 

Świeradów-Zdrój 2020/2021 

 

I. Organizator i osoby wspierające 

 Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, 

 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju, 

 Teresa Fierkowicz – pedagog, Przyjaciel „Stacji Kultury”. 

II. Postanowienia ogólne  

Otwarty Przegląd Amatorskich Kapel Kolędniczych zmierza do uratowania i podtrzymania zanikającej tradycji 

wędrownego kolędowania, w szczególności tzw. Herodów. Stwarza przy tym wspaniałą okazję do spotkań  

i zawierania wartościowych przyjaźni między ludźmi z różnych środowisk, w życzliwej i miłej atmosferze zabawy 

III. Cele  

1. Konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia. 

2. Kultywowanie obyczajów ludowych i religijnych. 

3. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych do wspólnej zabawy w okresie świątecznym. 

IV. Zgłoszenia i terminy 

1. Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, tegoroczny przegląd 

odbędzie się wyłącznie w wersji online. 

2. Krótkie filmy konkursowe (max. 10-minutowe) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać 

na adres e-mail: it@swieradowzdroj.pl bądź za pośrednictwem internetowej usługi przesyłania plików 

WeTransfer najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. do godz. 17:00. 

3. Po podanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

4. Zgłoszenie może złożyć każdy tj. osoba fizyczna lub inny podmiot z terenu gminy oraz innych miejscowości. 

V. Szczególne zasady uczestnictwa 

1. W przeglądzie mogą brać udział zespoły składające się z dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w każdym 

wieku. 

2. Repertuar może być wykonywany w języku polskim, jak i w języku obcym, w sposób dowolny, jednak z 

zachowaniem wskazanej w regulaminie tradycji. 

3. Filmy konkursowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. 

4. Podczas śpiewania kolęd nie należy używać playbacku tj. podkładu muzycznego zawierającego wokalne 

wykonanie utworu. 

5. Przesłane przez uczestników filmy, zostaną, po 1 lutego 2021 r., zamieszczone przez Organizatora na kanale 

YouTube Stacji Kultury – Serce Miasta Świeradów-Zdrój. 

6. Organizator powoła Komisję Konkursową, która po obejrzeniu przesłanych filmów kierując się nawiąza-

niem do tradycji, inscenizacją i kostiumami, wykonaniem literackim i muzycznym, elementami nowator-

skimi oraz ogólnym wyrazem artystycznym, wyłoni laureatów konkursu. 
7. Punktacja: 

a) Według każdego kryterium poszczególni członkowie komisji przyznają zespołowi od 1 do 10 punktów tj. do 

50 punktów łącznie za wszystkie kryteria. 

b) Za używanie playbacku komisja odejmie zespołowi 10 punktów od ich ogólnej liczby. 

1. W celu wyłonienia laureata publiczności, zostanie przygotowana i udostępniona, między 1 a 8 lutego 2021 

r. na profilu Fb Stacji Kultury – Serce Miasta Świeradów-Zdrój ankieta online, dzięki której widzowie będą 

mogli oddać głos na wybrany zespół/solistę. W ankiecie zostaną zamieszczone odnośniki do filmów po-

szczególnych uczestników. 

VI. Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 



2. Zwycięskie zespoły za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz osoby indywidualnie 

wyróżnione za szczególne i widoczne elementy sceniczne otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Ze względu na różnice rozwojowe jury może wprowadzić kategorie wiekowe. 

4. Ostateczną liczbę nagrodzonych uczestników ustalają Organizatorzy. 

5. Liczba nagrodzonych osób zostanie opublikowana na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, 

oficjalnej stronie internetowej Organizatora oraz w „Notatniku Świeradowskim”. 

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na 

jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia laureatów Konkursu, wy-

dania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich 

uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet-

nia 2016 r. (RODO). Uczestnikom i ich rodzicom/ opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu i popra-

wiania i usunięcia danych osobowych. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy uczestnik, rodzic/ opiekun prawny 

odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji ni-

niejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przepro-

wadzaniu Konkursu. 

4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie 

usunięte. 

5. Administratorem danych jest Organizator. 

VIII. Przepisy końcowe 

1. Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobo-

wych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego Regulaminu. 
 


