XXIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
KOLĘD
Puławy, 17-27 stycznia 2019 r.
Po raz kolejny mam ogromną przyjemność zaprosić przedstawicieli Waszej parafii, szkoły, placówki do
udziału w XXIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd. To wyjątkowe wydarzenie łączy w sobie piękną, polską
tradycję śpiewania kolęd z zachwycającym poziomem muzycznych prezentacji. Kolędowanie to wspomnienie
radosnej nowiny Bożego Narodzenia i napełnianie się miłością, która daje nam siłę, wiarę i poczucie nadziei.
Niech tegoroczny Festiwal będzie czasem życiowej radości, religijnej refleksji i niepowtarzalnych wrażeń
artystycznych.
Dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”
Zbigniew Śliwiński

REGULAMIN
Uwaga zmiany! Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.
1. CZAS I MIEJSCE
 Występy konkursowe odbywać się będą w dniach:
- 17-18 stycznia 2019 r. (czwartek, piątek)
- 21-23 stycznia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa)
 Przesłuchania będą odbywać się w wymienionych dniach w dwóch blokach konkursowych:
od godz. 09.00 I blok i od godz. 15.00 II blok
 W związku trwającą modernizacją POK „Dom Chemika” prezentacje konkursowe XXIV
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd Puławy 2019 odbędą się w sali teatralnej w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, ul. Kowalskiego 1.
2. ZASADY UCZESTNICTWA
 Ze względu na ograniczenia lokalowo-organizacyjne oraz w trosce o wysoki poziom
artystyczny festiwalu prosimy o przeprowadzenie w Państwa jednostce wewnętrznych
eliminacji. Do udziału w festiwalu można zgłosić max. 3 solistów z jednej placówki, od
jednego instruktora.
 Zgłoszeń dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem:

http://www.domchemika.pl/formularz_koledy/index.php


Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są wyłącznie do dnia 09 stycznia 2019 r.
W przypadku trudności w wypełnieniu formularza prosimy o kontakt.
 Informacje o kolejności występowania opublikowane będą na stronie www.domchemika.pl
15.01.2019 r. Prosimy o sprawdzenie daty i kolejności występu, ponieważ nie informujemy
wszystkich uczestników o przydzielonym czasie występu.
 Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 27.01.2019 r. o godz.
14.00 w czasie Koncertu Laureatów (Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach).
 Lista Laureatów opublikowana zostanie najpóźniej do 25 stycznia 2019 r. na stronie
www.domchemika.pl
W Koncercie Laureatów wystąpią tylko wybrani laureaci, którzy zostaną poinformowani o tym
fakcie telefonicznie, po zakończeniu wszystkich przesłuchań konkursowych i obradach Jury.
Dodatkowe informacje odnośnie Festiwalu można uzyskać osobiście w POK „Dom Chemika”
u Katarzyny Nowak i Renaty Szczypy, e-mailowo festiwalkoled@domchemika.pl oraz telefonicznie
pod numerem 81 887-96-01.

3. OCENA UCZESTNIKÓW

W Festiwalu występy będą oceniane w następujących kategoriach artystycznych: soliści
wokaliści, soliści instrumentaliści, chóry, zespoły rodzinne, zespoły wokalne, zespoły
instrumentalne, zespoły wokalno-instrumentalne.
 Jury będzie również oceniać wykonawców uwzględniając podział w kategoriach wiekowych:
dzieci przedszkolne oraz oddziały zerowe, dzieci szkół podstawowych klas 1-3, dzieci szkół
podstawowych klas 4-6, młodzież szkolna (klasy podstawowe 7-8, gimnazjum
i szkoły średnie), dorośli.
 Jury brać będzie pod uwagę wykonanie utworów, dobór repertuaru do możliwości wykonawczych
uczestników, ogólny wyraz artystyczny.
 Wykonawcy powinni zaprezentować 2 utwory konkursowe, w tym przynajmniej jedną kolędę
tradycyjną z przedstawionego wykazu. UWAGA! Uczestnicy z kategorii wiekowej dzieci
przedszkolne oraz oddziały zerowe wykonują tylko jeden utwór (kolęda tradycyjna).
Ach ubogi żłobie, Anioł Pasterzom mówił, A wczora z wieczora, Bracia patrzcie jeno, Bóg się rodzi,
Cicha noc, Do szopy hej pasterze, Dzisiaj w Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi, Gdy śliczna Panna, Jezusa
Narodzonego, Gore Gwiazda, Jezus malusieńki, Lulajże Jezuniu, Mędrcy świata, Mizerna cicha, Nie było
miejsca, O gwiazdo Betlejemska, Oj Maluśki, Pójdźmy wszyscy, Przybieżeli do Betlejem, Tryumfy Króla
Niebieskiego, Wesołą nowinę, Wśród Nocnej Ciszy, W żłobie leży, Z narodzenia Pana.
4. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 Organizatorzy zapewniają reklamę imprezy, sprzęt nagłaśniający wraz z jego obsługą podczas
Festiwalu oraz możliwość korzystania z instrumentu klawiszowego (ze względu na zmianę
miejsca przesłuchań, nie będzie dostępny fortepian). Pozostałe instrumenty wykonawcy
zapewniają sobie we własnym zakresie.
 Dla zapewnienia sprawnego przebiegu przesłuchań prosimy, aby łączny czas występu jednego
uczestnika wynosił max. 6 minut.
 Podkład muzyczny (jeśli jest potrzebny) powinien być nagrany na płycie CD (format mp3 lub CD
audio) lub na pamięci USB PenDrive (format mp3). Prosimy o przygotowanie oddzielnego
nośnika dla każdego uczestnika, zawierającego wyłącznie podkłady prezentowane
w przeglądzie. Nośnik powinien być podpisany (imieniem i nazwiskiem uczestnika lub nazwą
zespołu).
5. CEL FESTIWALU
Celem Festiwalu jest umożliwienie dzieciom, młodzieży i całym rodzinom bliższego kontaktu
modlitewnego z Jezusem Chrystusem dla duchowego wzrostu naszej wiary i kształtowania w sobie
ogólnoludzkich wartości poprzez kultywowanie polskich chrześcijańskich tradycji. Festiwal daje również
szansę do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności muzyczno-wokalnych w występach
indywidualnych, zespołowych, jak również w występach rodzinnych.
6. ORGANIZATORZY:
 Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Wspólnie”
 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Miłość”
 Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
W związku z Festiwalem Kolęd organizujemy również konkurs na wykonanie Bożonarodzeniowej
Szopki Przestrzennej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Ośrodka
www.domchemika.pl

Informacja dla uczestników XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd Puławy 2019
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) informujemy, iż :
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Puławski Ośrodek Kultury "Dom
Chemika" z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy;
2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom
Chemika, za pośrednictwem maila: iod@domchemika.pl lub telefonicznie 81 887 96 01;
3. Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres- e-mail oraz
wizerunek będą przetwarzane w celu uczestniczenia w XXIV Festiwalu Kolęd;
4. podczas Festiwalu Kolęd będą robione zdjęcia przez pracownika Administratora, które
następnie będą publikowane w internecie w szczególności na stronie internetowej oraz na
profilu Facebook zarządzanymi przez Administratora;
5. udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest - zgodnie z art. 6 lit.
a RODO – przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora;
6. mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania
skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w imprezie;
8.

przekazane

Administratorowi
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osobowe

nie

będą

poddawane

procesowi

zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu;
9. przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia
wszystkich spraw związanych z uczestnictwem w imprezie;
10. mają Państwo prawo: uzyskania dostępu do swoich danych, zażądania sprostowania tych
danych, przenoszenia ich, wniesienia sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
11. w przypadku gdy uznają Państwo że ich prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych
zostały przez nas naruszone mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO).

