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          Regulamin 

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego 
w Kielcach

Urząd Gminy Włoszczowa
Starostwo Powiatowe w Kielcach

   Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

   Dom Kultury we Włoszczowie

Parafia Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie
Parafia bł. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie

przy współorganizacji 

Jędrzejowskiego Centrum Kultury 

Miejskiego Centrum Kultury im. L. Staffa
 w Skarżysku-Kamiennej

WŁOSZCZOWA

               Włoszczowa 2023 



• Zgłoszenia wykonawców, zależnie od rejonu, 
należy przesyłać na załączonej karcie:

do dnia 6 stycznia 2023 r. na adres lub faxem, lub mailem:
Miejskie Centrum Kultury, 

ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, 
tel/fax: 41 253 14 82 (fax,wew 140), mail: mck@mck.skarzysko.pl  

(z nagłówkiem w tytule XXIX Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek)
do dnia 6 stycznia 2023 r. na adres, faxem lub mailem:

Jędrzejowskie Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów,
fax: 41 386 12 68, mail: . poczta@ckjedrzejow.pl 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania zdjęć, nagrań audio 
oraz wideo, mających na celu dokumentowanie i promowanie imprezy. 

Za wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów wykonawcom 
nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

• Każdy zespół powinien mieć opiekuna, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w placówkach oświatowych.

Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego 
zespołu. Zespoły, na czas przejazdu i pobytu ubezpiecza 

instytucja delegująca.

KRYTERIA OCENY
Rada Artystyczna powołana przez organizatorów oceniać będzie:

• dobór repertuaru - szczególnie doceniane będą utwory tradycyjne,
• poziom warsztatu wykonawczego 

(interpretację, emisję głosu, dykcję, dynamikę, etc.),
• ogólny wyraz artystyczny.

Najlepsi wykonawcy wyróżnieni przez Radę Artystyczną otrzymują nagrody 
finansowe, ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Werdykt Rady Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
W przypadku nieprzewidywalnych okoliczności, organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian regulaminowych przed i podczas trwania konkursu. 

Szczegółowych informacji udziela: WDK Kielce, Dział Kultury, 
tel.: 41 365 51 34 lub 41 365 51 04  
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WSPÓŁORGANIZATORZY
Miejskie Centrum Kultury im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej

Centrum Kultury w Jędrzejowie
Domu Kultury we Włoszczowie

TERMIN I MIEJSCE
Konkurs finałowy poprzedzają przeglądy rejonowe, odbywające się 

według następującego harmonogramu:
- Miejskie Centrum Kultury 14 stycznia 2023 r. /Sobota/, godz. 10:00 

im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
Wykonawcy z powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, 

ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego.
- Centrum Kultury w Jędrzejowie. 15 stycznia 2023 r. /Niedziela/, godz. 10:00 

Wykonawcy z powiatów: kieleckiego, staszowskiego, buskiego, 
kazimierskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Finał konkursu odbędzie się 22 stycznia 2023 r. /niedziela/ o godz. 14:00 
w Domu Kultury we Włoszczowie.

ZASADY UCZESTNICTWA
• Uczestnikami konkursu mogą być osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 

16 roku życia: soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, 
ludowe i chóry.

• Każdy uczestnik wykonuje 2 utwory: jedną kolędę i jedną pastorałkę.  
Nie dopuszcza się do wykonania utworów prezentowanych 

przez tych samych uczestników w poprzednich edycjach konkursu.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
• Koszty dojazdu pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy 

we własnym zakresie.

http://mck@mck.skarzysko.pl
http://mck@mck.skarzysko.pl


OŚWIADCZENIE

Data, miejscowość, czytelny podpis

…......................……………………………………........

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią regulaminu            
XXIX Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika w zakresie potrzebnym do 
przeprowadzania XXIX Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pasto-
rałek przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach           
(adres: 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2, REGON: 291151940,                        
NIP: 6571909066), wpisanego do Krajowego Rejestru Instytucji 
Kultury pod numerem RIK – 6/92. 

 O ś w i a d c z a m ,  ż e  z o s t a ł a m / - e m  p o i n f o r m o w a n a / - y ,                               
o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych osobowych 
oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, 
czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, 
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały 
zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego 
pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Domowi Kultury 
w Kielcach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.

 Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne 
wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku                    
w materiałach audiowizualnych, audio i fotograficznych lub ich 
fragmentach, wykonanych w trakcie XXIX Świętokrzyskiego Kon-
kursu  Kolęd i Pastorałek. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, 
utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz 
rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za 
pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach na terytorium całego świata, bez ograniczeń 
czasowych. 

KARTA ZGŁOSZENIA
XXIX ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Włoszczowa 2023

1. Imię i nazwisko wykonawcy/nazwa zespołu:

..........................................................................................................................

2. Adres oraz nr telefonu:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

3. Instytucja delegująca:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4. Prezentowane utwory /tytuł, autor słów i muzyki/

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

5. Sprzęt potrzebny do prezentacji 
/ilość mikrofonów, nośnik audio, instrumentarium/

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

6. Łączna ilość osób występujących......................................................
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