
REGULAMIN 
 

1. Organizatorzy: 

 

Wójt Gminy Jodłownik 

Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik 

 

2. Cel Przeglądu: 

 

~  Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami 

Bożonarodzeniowymi, zapustami  i ich  upowszechnianie 

~  Wyłonienie najlepszych grup kolędniczych pod względem 

artystycznym i merytorycznym w rejonie Gminy Jodłownik 

~  Kwalifikacja zespołu i grup kolędniczych na Powiatowy 

Przegląd  Grup Kolędniczych 

 

3. VIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych odbędzie się  

w Jodłowniku w dniu 05 stycznia 2014 r.  / niedziela /,  

rozpoczęcie od godz. 14.00 w Dolnym Kościele w Jodłowniku. 

 

4. Przegląd ma charakter konkursu, w którym biorą udział grupy 

wytypowane, reprezentujące placówki kulturalne, Rady Sołeckie, 

Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkie Szkoły 

z terenu Gminy Jodłownik   

 

5. Przegląd prowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

~  grupy dziecięce / do lat 12 / 

~  grupy młodzieżowe / gimnazja i szkoły średnie / 

~  grupy dorosłe 

 

6. Czas trwania występu  grupy nie powinien przekraczać 15 min. 

 

7. W celu oceny prezentowanych programów powołana zostanie 

przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która dokona oceny 

według ustalonych przez siebie kryteriów w oparciu o niniejszy 

Regulamin. Werdykt Komisji jest niepodważalny i niezaskarżalny. 

 

8. Grupy kolędnicze i zespoły powinny prezentować programy 

zgodnie z tradycją i zwyczajami  naszego regionu.                 

Należy zachować właściwy strój, rekwizyty, skład kapeli,           

gwarę, odpowiedni repertuar kolęd i pastorałek. 

Przedstawiony program oraz ewentualne instrumenty towarzyszące 

śpiewom winny odzwierciedlać tradycje kolędowania w naszej 

Gminie. Szczególnie pożądany jest w zależności od widowiska – 

śpiew starych, ludowych pastorałek. 

 

9. W grupach kolędniczych zgodnie z tradycją winni występować 

wyłącznie chłopcy i mężczyźni. 

 

10. W koncepcji przeglądu nie mieszczą się tzw. jasełka stanowiące 

formę inscenizacji teatralnej, a wychodzące poza tradycyjne formy 

kolędowania. 

 

11. Organizatorzy przewidują spotkanie opiekunów grup kolędniczych 

z  Komisją Artystyczną w celu wymiany uwag dotyczących 

prezentowanych programów. 

 

12. Komisja przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe 

oraz dyplomy i wyróżnienia. 

 

13. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy 

wyłącznie do Organizatorów 

 

14. Karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia  20 grudnia 2013 r.                       

             na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Jodłowniku. 

 

15. Szczegółowych informacji udziela: 

        Gminna Biblioteka Publiczna w Jodłowniku 

         tel.    018    332-13-01 ;   018  332-10-70 
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