
ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Łubnice

Centrum Kultury w Łubnicach

1. Cele przeglądu:

- pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych związanych 

ze śpiewaniem kolęd i pastorałek

- prezentowanie zdolności wokalnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych

- wymiana doświadczeń i rozbudzanie zainteresowań

2. Tematyka konkursu:

- prezentacje wokalne kolęd i pastorałek

3. Uczestnicy:

- uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu

 gminy Łubnice 

4. Zgłoszenia i termin:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału na załączonej 

Karcie Zgłoszenia i przesłanie bądź przekazanie jej do Centrum Kultury

w Łubnicach. Preferowane występy grupowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 16 stycznia 2017 roku

5. Kryteria oceny i nagrody:

- troje najlepszych wykonawców otrzyma Grand Prix wraz z nagrodą rzeczową

- każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek

6. Kategorie wiekowe:

- dzieci

- młodzież

- dorośli

7. Ocenie podlegać będzie:

- poziom przygotowanego występu

- walory artystyczne

- ogólny wyraz artystyczny

- mile widziane kolędy i pastorałki zapomniane

8. Termin:

20 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Centrum  Kultury 

w Łubnicach

9. Warunki techniczne:

Muzykę odtwarzaną podczas występów należy nagrać na  pendrive 

lub przesłać plik MP3 e-mailem na adres: promocjack@tlen.pl. do dnia 

16 stycznia 2017 r. wraz z kartą zgłoszeniową.

Szczegółowych informacji udziela:
Centrum Kultury w Łubnicach

tel. 15* 865 92 41
promocjack@tlen.pl

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU 

I DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Centrum Kultury w Łubnicach 

swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas 

„Przeglądu Kolęd i Pastorałek”, w celu wykorzystania ich przez Centrum Kultury 

w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video;

b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;

c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet;

d) publicznego odtwarzania, wyświetlania.

2. Uczestnicy „Przeglądu Kolęd i Pastorałek” udzielają także zezwolenia 

na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik

fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w imprezie.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Centrum Kulruty w Łubnicach oraz podmioty z nim współpracujące na potrzeby organizacji 

„Przeglądu Kolęd i Pastorałek” oraz  zgodnie z celami statutowymi organizatora. 

Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne oraz 

że mają prawo zarówno do wglądu do swoich danych, jak również ich poprawiania, 

a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  
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