
REGULAMIN KONKURSU „RODZINNE KOLĘDOWANIE”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Swoim Miejscu z siedzibą w Piasecznie, przy ul.

Królewskie Lipy 5 m. 25, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem konkursu jest  promowanie polskiej  tradycji  wspólnego wykonywania kolęd oraz

wartości rodzinnych.

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym 

dalej „Regulaminem”).

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej naswoimmiejscu.pl.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być każda rodzina lub grupa osób.

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych

(dotyczy sytuacji, w której wykonawcami ujętymi na nagraniu są WYŁĄCZNIE osoby 

niepełnoletnie). Wzór zgody jest do pobrania na stronie internetowej naswoimmiejscu.pl.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 19.12.2016 r. - 04.01.2017 r.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

• zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu;

• wypełnienie karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej 

naswoimmiejscu.pl;

• nadesłanie do dnia 04.01.2016 r. na adres e-mailowy konkursorszak2017@gmail.com

zarejestrowanego wykonania jednej dowolnej kolędy lub pastorałki, wraz z 

wypełnioną kartą zgłoszeniową i (ewentualnie) zgodą rodziców/opiekunów prawnych

na udział w konkursie.
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3. Wymagania dotyczące pracy konkursowej:

• nagranie powinno zawierać zarówno obraz, jak i dźwięk, to znaczy być plikiem wideo, 

nie musi być natomiast nagraniem profesjonalnym; nagrania wykonane przy pomocy 

urządzeń amatorskich również zostaną zaakceptowane;

• w nagraniu musi brać udział kilka (co najmniej dwie) osób – członków rodziny lub 

grupy;

• treścią nagrania musi być wykonanie kolędy lub pastorałki; nie zostaną 

zaakceptowane wykonania świeckich utworów o tematyce zimowej lub świątecznej;

• Organizator nie stawia wymagań dotyczących formy wykonania kolędy lub pastorałki 

– możliwe są zarówno wykonania wokalne, wokalno-instrumentalne oraz 

instrumentalne; również dobór instrumentów pozostawiony jest do decyzji 

uczestników konkursu.

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 6 stycznia 2017 r., w czasie Kolędowania na rynku 

w Piasecznie, będącego zwieńczeniem Orszaku Trzech Króli 2017.

2. Oceny zgłoszonych do konkursu nagrań dokona Jury powołane przez Organizatora, w 

składzie:

• Paulina Gajewska, prezes Fundacji Na Swoim Miejscu

• ks. Mateusz Gluza, wikariusz parafii św. Anny w Piasecznie

• Katarzyna Piwowarska, prowadząca Scholi przy parafii św. Anny w Piasecznie

3. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej oraz facebookowej Organizatora.

§ 5 NAGRODY

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody za 1, 2 oraz 3 miejsce. Organizator zastrzega 

sobie prawo do przyznania innej, niż wymieniona, liczby miejsc, a także do przyznania 

wyróżnień.

2. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.

3. Nagrody zostaną przyznane i wręczone w czasie rozstrzygnięcia konkursu (o którym mowa 

w punkcie 1 paragrafu 4).



§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie bez podania przyczyny.

2. Organizator może w każdym terminie unieważnić konkurs i nie rozstrzygnąć go bez 
podania przyczyn.

3. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem postanawia Organizator.


