
II. Cel imprezy: 
Kultywowanie i dokumentacja autentycznych ludowych tradycji kolędniczych z różnych
regionów kraju. Zainteresowanie społeczeństwa ludowym teatrem przedstawianym przez
kolędników. Kształtowanie w młodym pokoleniu przywiązania do kolędniczych tradycji
ludowych.    

III. Uczestnicy:
Dorośli i młodzież, ludowe zespoły kolędnicze z różnych ośrodków.
 

IV.  Prezentacje: 
Czas trwania widowiska do  30 minut. 
 

V. Jury:
Jury złożone ze specjalistów z zakresu etnografii, teatru, muzyki i plastyki powołuje 
organizator. Decyzje Jury są niepodważalne.
Członkowie jury będą dokonywać oceny on-line.
Werdykt zostanie ogłoszony 11 stycznia 2021
Oprócz nagród przyznanych przez Jury publiczność będzie mogła przyznać swoją nagrodę
poprzez głosowanie internetowe (wyniki głosowania zostaną ogłoszone jak wyżej)

VI. Kryteria oceny: 
Widowiska Kolędnicze
- zgodność formy kolędowania, tekstów widowiska, gwary, muzyki, strojów 
  i rekwizytów z tradycją regionu, który reprezentuje zespół;
- dobór repertuaru (autentyczność);
- opracowanie sceniczne widowiska;
- ogólny wyraz artystyczny;
- dyskwalifikacji podlega widowisko kolędnicze przedstawiane przez zespół 
   na przeglądzie w roku poprzednim;
- aktywne uczestnictwo zespołu we wszystkich częściach kulturalnych przeglądu;
  
VII. Zgłoszenia: 
(fax-em, e-mail lub osobiście) na karcie zgłoszenia prosimy kierować na adres: 
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul.Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa,

  w terminie do kultura@mdkkolbuszowa.pl 23 grudnia 2020 r.
Karta zgłoszenia i regulamin jest również do pobrania ze strony internetowej:
www.mdkkolbuszowa.pl 

VIII. Karty zgłoszenia stanowią załącznik do regulaminu. 

 Zespół do przeglądu kwalifikuje organizator na podstawie przesłanych IX. Kwalifikacje:
kart zgłoszeń. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny. 

X. O zakwalifikowaniu: zespołu do uczestnictwa w przeglądzie, informacji
można zasięgnąć po , nr tel 17 2271 - 563, 17 749 98 94 lub na stronie  29 grudnia 2020 r
internetowej MDK  www.mdkkolbuszowa.pl

XI. Miejsce, czas, program Przeglądu:
Przegląd odbędzie się  roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej 6 stycznia 2021

XII.  Nagrody w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych  
- Złoty Turoń- nagroda główna za najlepsze widowisko kolędnicze
- Nagrody za pozostałe miejsca 
- Nagrody specjalne i wyróżnienia 
- Nagrody mają charakter finansowy
- Nagroda publiczności poprzez głosowanie on-line.

d  do 10 stycznia (niedziela) do godz. 24Głosujemy o 8 stycznia (piątek)
Wszystkie nagrody mają charakter finansowy.
!!!Nagrody zostaną przekazane na konto podane w karcie zgłoszeń!!!

 

XIII. Dodatkowe informacje: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej,
ul.Obrońców Pokoju 66,  36-100 Kolbuszowa
w godzinach od  pod nr tel. 8:00 do 16:00 17 2271-563, 17 749 98 94
609 144 264, 609 144 265 

 www.mdkkolbuszowa.pl,   lub na e-mail: kultura@mdkkolbuszowa.pl

XIV. Akredytacja:
- akredytacja wynosi  od osoby, płatna w terminie do 3 stycznia 202110 zł
na konto:  BANK SPÓŁDZIELCZY KOLBUSZOWA 22 9180 0008 2001 0002 1571 0001
 
XV. Wyżywienie:
- Zespoły otrzymają na drogę suchy prowiant  

    
Przyjazd zespołów na miejsce na wyznaczoną godzinę pomiędzy godz. 12.00 a 21.00
!!!Bezpośrednio po występie zespół otrzymuje prowiant i opuszcza budynek MDK Kolbuszowa!!!

13.00 - 14.00 Pierwsza prezentacja konkursowa
14.00 - 15.00 - Druga prezentacja konkursowa
15.00 - 16.00 - Trzecia prezentacja konkursowa
16.00 - 17.00 - Czwarta prezentacja konkursowa
17.00 - 18.00 - Piąta prezentacja konkursowa
18.00 - 19.00 - Szósta prezentacja konkursowa
19.00 - 20.00 - Siódma prezentacja konkursowa
20.00 - 21.00 - Ósma prezentacja konkursowa
!!!Wszystkie występy transmitowane będą na żywo na kanale YouTube!!!
Filmy te dostępne będą również później na tym kanale

I.  Organizatorzy: 
Miejski Dom Kultury, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie

Organizator Współorganizatorzy

Warunkiem przyjęcia do konkursu jest wyrażenie zgody przez każdego uczestnika na 
przetwarzanie wizerunku w zawartej dokumentacji RODO będącej załącznik do regulaminu  
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