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Regulamin  

Festiwal Świątecznych, Rodzinnych Wierszowanek 

„Świąteczny czas” 

I. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu. 

 

II. Cele konkursu: 

• Popularyzacja tradycji świąt Bożego Narodzenia  

• Rozwijanie kreatywności i wrażliwości poetyckiej  

• Rozwijanie umiejętności wokalno – muzycznych 

• Zachęcanie do międzypokoleniowego dialogu 

• Prezentacja talentów dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wspieranie ich rozwoju artystycznego 

• Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwoju i zaspakajania 

kulturalnych potrzeb społeczeństwa 

• Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej mających na celu promocję czytelnictwa i kultury. 

 

III. Zadanie konkursowe: 

Zadaniem konkursowym jest: 

1. autorskie napisanie słów dowolnego rodzaju wiersza związanego ze Świętami Bożego Narodzenia – 

minimum 6 wersów, max 12 wersów i zaprezentowanie za pomocą nagrania audiowizualnego (filmiku)  

lub 

2. autorskie ułożenie słów piosenki świątecznej i zaśpiewanie jej na znaną melodię, lub melodię 

własnego autorstwa – max. 12 wersów w układzie zwrotka  - refren – zwrotka i zaprezentowanie  

za pomocą nagrania audiowizualnego (filmiku). 

Podkład muzyczny dowolny: na zasadzie caraoke/ akompaniament w postaci gry na instrumencie/ 

a capella (śpiew bez akompaniamentu). 

 

IV. Uczestnicy:  

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Warlubie: 

- dzieci i młodzież w wieku szkolnym solo/duet/ zespół - rodzeństwo 

- rodziny (dziecko /dzieci z co najmniej jedną osobą dorosłą: rodzice/opiekunowie prawni/dziadkowie). 

Występy będą oceniane odrębnie w kategorii: wiersz/piosenka: dzieci, młodzież, występ rodzinny. 

Jeden uczestnik może wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednej formie: wiersz/piosenka. 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

Na zgłoszenia, w formie nagrań audiowizualnych (filmików) mieszczących się w max. czasie do 5 minut, 

nagranych za pomocą ogólnodostępnych urządzeń, takich jak smartfon czy aparat fotograficzny z 

możliwością nagrywania filmików, czekamy do 04.01.2021 do godz. 24:00 przesłane na adres e-mail: 

biblioteka_warlubie@o2.pl lub we wiadomości prywatnej profilu facebookowego Gminna Biblioteka 

Publiczna w Warlubiu.  

 

VI. OCENA WYKONANIA: 

Jury powołane przez organizatora dokona oceny konkursowych wykonań w oparciu o przesłane 

nagranie audiowizualne (filmik), biorąc pod uwagę takie kryteria jak:  
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- dobór i kompozycja tekstu zgodnego z tematyką konkursu 

- znajomość tekstu na pamięć, dykcja i interpretacja tekstu 

- umiejętności wokalne w przypadku śpiewu 

- tematyka prezentacji zgodna z konkursowym zadaniem i nawiązująca do tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia   

- ogólne wrażenie artystyczne 

- dodatkowym atutem będzie pomysłowość i oryginalność wykonania wyrażająca się np. w strojach 

uczestników czy odpowiedniej aranżacji wnętrza 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych wykonań w poszczególnych kategoriach i 

zastrzega sobie możliwość przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień. 

 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY: 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomienie telefonicznie lub za pomocą poczty  

e-mail. Wyniki konkursu będą również podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych i 

w mediach. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

Ze względu na panujący stan pandemii spowodowany Covid-19, sposób wręczenia i odbioru nagród 

będzie ustalany indywidualnie, zgodnie z obecnie panującymi zasadami reżimu sanitarnego.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższego 

regulaminu. 

2. Uczestnik wraz filmikiem, zobowiązany jest przesłać treść wiersza/ piosenki oraz oświadczyć, że 

utwór zostały przez niego stworzony, ma charakter oryginalny i nie narusza ustawy z dn. 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Ustawa oprawie autorskim). Tym samym przyjmuje 

na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nadużycia wynikłe z prawa autorskiego. 

3. Zabronione jest używanie słów wulgarnych i nieprzyzwoitych, niezgodnych z ogólnie przyjętymi 

normami i obyczajami. 

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowo i nieodpłatnie praw 

autorskich do utworów w celach związanych z promocją Konkursu oraz z dalszą promocją. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego opublikowania nagrań audiowizualnych 

(filmików) z konkursowymi prezentacjami oraz imion, nazwisk uczestników oraz informacji 

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, a także udostępnienie tych danych mediom. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są  i 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, 

ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres do 

korespondencji, telefon kontaktowy) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia 

Konkursu. 7. Regulamin konkursu udostępniony został do publicznej na stronie: 

www.gbpwarlubie.naszabib l ioteka.com  oraz na profilu Facebook/ Gminna Biblioteka 

Publiczna w Warlubiu.  

8. Dodatkowych informacji udziela telefonicznie, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu 

w godz. pracy: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 – 570 022 665. 

http://www.gbpwarlubie.naszabiblioteka.com/

