Regulamin
VIII Wojewódzkiego Przeglądu Kolędowego
Suszec 2019
Cel:







Propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek.
Zwiększenie i ułatwienie dostępu do uczestnictwa w kulturze.
Poszukiwanie atrakcyjnych sposobów upowszechniania treści kulturowych.
Upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego,
czerpiącego inspiracje z różnorodności kulturowej.
Wzrost poziomu wykonawczego zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.
Integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu.

Organizator:




Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach
Gmina Suszec

Termin: 29 stycznia 2019 roku, godz.: 15:00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Założenia Przeglądu:
1. Przegląd nie ma charakteru konkursowego. Każdy z zespołów otrzyma dyplom i pamiątkową statuetkę.
2. Wszystkie zespoły chcące wiąźć udział w Przeglądzie są zobowiązane wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
i wysłać ją do Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu (ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec) w terminie do
dnia 18 stycznia 2019 roku (liczy się data wpływu dokumentu do GOKu).
3. W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wywodzące się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń
Wiejskich. O ostatecznym wyborze zespołów biorących udział w Przeglądzie decyduje Rada
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach.
4. Każdy zespół biorący udział w Przeglądzie ma zaprezentować 3 utwory: kolędy lub/i pastorałki.
5. Łączny czas występu nie powinien przekraczać 12 minut.
6. Wszystkie zespoły biorące udział w Przeglądzie muszą się zgłosić 29 stycznia 2019 roku w GOK
pomiędzy godziną 14.30 a 15.00.
7. Kolejność występów ustala Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.
8. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla zespołów.
9. Zespoły nie ponoszą kosztów akredytacji, jednakże tradycją stało się, że każdy z zakwalifikowanych
zespołów przywiozi ze sobą 2 blachy swojskiego ciasta, którym częstują się wszystkie zespoły.
10. Organizatorzy zastrzegają, że nie ma możliwości skorzystania z indywidualnych szatni dla zespołów.
11. Sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
12. Informacji odnośnie Przeglądu udzielają pracowniczki Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22, 43-236 Suszec, tel.: 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl .

