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REGULAMIN KONKURSU
KOROWÓD KOLĘDOWY
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej przy współpracy z Gminą
Cegłów oraz Gminną Biblioteką Publiczną „Kulturoteką” w Cegłowie
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Biurze LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2a lok. U3,
05-300 Mińsk Mazowiecki do 18.12.2018 r. do godziny 15.00.
3. Konkurs odbędzie się 4.01.2019 r. w Hali Sportowo Widowiskowej w Cegłowie , ul. Poprzeczna
27, 05-319 Cegłów od godziny 9.00.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po prezentacji wszystkich grup kolędniczych.
5. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych ściśle związanych
ze świętami Bożego Narodzenia oraz popularyzowanie znanych i mniej znanych kolęd. Konkurs ma
być wydarzeniem o charakterze kulturalnym adresowanym i tworzonym przez mieszkańców obszaru
LGD, pobudzającym aktywność społeczną. Ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą
pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych związanych z obszarem LGD.
II. ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie artystycznego programu grupy kolędniczej związanego z
kolędowaniem w okresie bożonarodzeniowym.
2. Program powinien trwać nie więcej niż 10 minut. Przekroczenie czasu może być podstawą do
obniżenia oceny prezentacji.
3. Program powinien zawierać tradycyjne elementy kolędnicze: śpiewy, stroje, rekwizyty, odtwarzane
postacie, ewentualnie elementy scenografii.
4. Konkurs ma formę prezentacji utworu muzycznego a cappella, z podkładem muzycznym lub z
akompaniamentem własnym, dopuszczalne są kwestie mówione ( rider - wymagania techniczne np.
ilość mikrofonów - prosimy podać w karcie zgłoszenia).
5. Wszystkie elementy programu o charakterze śpiewanym powinny być wykonywane wyłącznie „na
żywo”.
6. Organizatorzy zapewniają stałą dekorację sceny. Ewentualne elementy scenograficzne
wykorzystywane w czasie prezentacji muszą być przygotowane przez grupy tak, by były łatwe do
zainstalowania na czas prezentacji i demontażu po jej zakończeniu w czasie maksymalnie 5 minut.
Przekroczenie czasu może być podstawą do obniżenia oceny prezentacji (prosimy zaznaczyć w
karcie zgłoszenia ewentualny czas potrzebny na montaż i demontaż dodatkowych dekoracji w
przypadku, gdy takie występują)
7. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie grupy kolędnicze z obszaru LGD Ziemi Mińskiej
(gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk
Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek ), składające się z maksymalnie 10 osób.
8. W skład grupy kolędniczej powinny wchodzić dzieci, młodzież, osoby pełnoletnie, w tym seniorzy.
9. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
10. Kolejność występów w prezentacji konkursowej ustalają Organizatorzy, do dnia 21.12.2018 r. do
uczestników drogą mailową zostanie rozesłana lista z planowaną kolejnością występów, która po
ustaleniu nie podlega zmianie.
11. Ze względów organizacyjnych uczestnicy są zobowiązani zgłosić się 30 minut przed planowanym
występem. Gdy uczestnik nie zgłosi się w wyznaczonym czasie to jego występ może zostać
przesunięty na koniec.
12. Zgłoszenia w konkursie w imieniu grupy można dokonać:
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- osobiście w Biurze LGD, w Mińsku Mazowieckim, ul. Tuwima 2a lok. U3, 05-300 Mińsk
Mazowiecki,
- pocztą elektroniczną na adres biuro@lgdziemiminskiej.pl,
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Paulina Górna – 510-196-722.
13. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia, dostępnej w Biurze LGD oraz na stronie
www.lgdziemiminskiej.pl .
14. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę grupy, dane kontaktowe opiekuna lub przedstawiciela grupy
upoważnionego do kontaktów, skład osobowy grupy.
15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu” i jej
dostarczenie osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną do Biura LGD w terminie do dnia
18.12.2018 r. do godz.15.00.
16. Dla wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości w trakcie trwania imprezy przewidziany jest
obiad i serwis kawowy.
17. Organizator zastrzega, że w przypadku zgłoszenia się ponad 16 grup kolędniczych, kolejne
zgłoszenia nie będą przyjmowane. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy oraz postanowień regulaminu.
III. PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Komisję konkursową powołuje Zarząd LGD Ziemi Mińskiej w porozumieniu z Gminą Mrozy.
2. Komisja konkursowa ocenia program prezentowany przez poszczególne grupy zgłoszone do
konkursu w trakcie prezentacji.
3. Ocenie przez Komisję Konkursową podlegają następujące elementy:
- uczestnictwo w programie wszystkich grup pokoleniowych,
- wrażenie artystyczne,
- nawiązanie treści prezentacji do tradycji kolędniczych obszaru,
- kostiumy,
- śpiew i muzyka,
- interpretacja,
- scenariusz,
- gra aktorska,
- czas trwania występu - nie więcej niż 10 minut,
- grupa liczy nie więcej niż 10 osób.
4. Komisja podaje wyniki konkursu w dniu konkursu, na podstawie wszystkich prezentacji.
5. Laureaci Konkursu, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymują nagrody ufundowane przez Zarząd
LGD. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień.
I miejsce – bony do RTV euro AGD o łącznej wartości 1000 zł,
II miejsce – bony do RTV euro AGD o łącznej wartości 750 zł,
III miejsce – bony do RTV euro AGD o łącznej wartości 500 zł.
6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują upominki i dyplomy ufundowane przez Zarząd LGD.
7. Wyniki konkursu są ostateczne.
8. Komisja Konkursowa ma możliwość przyznania dodatkowych punktów za np. nadzwyczajne walory
artystyczne występu, oryginalność wystąpienia lub wyróżniającego się solistę zespołu.
Prezes Zarządu LGD Ziemi Mińskiej
Piotr Rawski

Wójt Gminy Cegłów
Marcin Uchman
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