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XXIII konkurs dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży:

SERBINOWSKA KOLĘDA
w parafii MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w Tarnobrzegu

Konkurs odbędzie się w salce parafialnej w dniu 13 stycznia 2019 roku 
Rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie podanej w późniejszym terminie.

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży.

2. W zależności od ilości uczestników konkurs będzie podzielony na co najmniej dwie kategorie wiekowe 

(zastrzegamy możliwość podziału na więcej kategorii wiekowych).

3. Rejestracja odbywać się będzie drogą mailową na adres: rycerze.kolumba.tbg@gmail.com lub po Mszach 

Św. w zakrystii na odpowiednim formularzu do dnia 9 stycznia 2019 roku.

4. Pierwszy etap konkursu jest uzależniony od ilości  osób zapisanych do konkursu. Jeżeli chętnych będzie 

znaczna ilość odbędą się dzień wcześniej eliminacje i przesłuchanie osób biorących udział w konkursie.

5. Drugim etapem lub w przypadku braku eliminacji jedynym będzie finał i rozstrzygnięcie konkursu.

6. O ewentualnych eliminacjach osoby zainteresowane będą poinformowane poprzez mail lub sms. 

Informacja ta będzie również umieszczona na naszej stronie internetowej - adres poniżej.

7. Występy dzieci śpiewających kolędy oceniać będą sami rodzice. Regulamin oceny będzie przedstawiony 

przed występem. Dlatego z każdym dzieckiem musi przyjść rodzic lub pełnoletni opiekun.

8. Dopuszcza się możliwość oceniania występów dzieci i młodzieży również przez zaproszonych gości.

9. Udziału w konkursie nie mogą brać grupy dzieci i młodzieży. Mogą natomiast wystąpić poza konkursem

i otrzymać dyplom za uczestnictwo lub wyróżnienie.

10. W konkursie można wykorzystać podkład muzyczny oraz instrumenty muzyczne.

11. Organizatorzy dla zwycięzców i wszystkich uczestników przewidują pamiątkowe dyplomy, nagrody i 

upominki.

12. Rodzice lub opiekunowie dzieci biorących udział wyrażają zgodę na podanie takich danych dzieci jak: 

imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła czy kontakt do rodzica lub opiekuna w celach potrzebnych do 

przeprowadzenia konkursu oraz poinformowania o kolejnych tego typu wydarzeniach.

13. Rodzice lub opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na ewentualne 

umieszczenie zdjęć, filmów z przeprowadzonego konkursu, a także imienia i nazwiska dzieci, szkoły, 

klasy w internecie, prasie, radiu czy telewizji.

14. Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

Szczegóły i regulamin na stronie internetowej: www.rycerzekolumba.tbg.net.pl

Zapraszamy do wspólnego kolędowania Nowonarodzonemu Jezusowi

http://www.rycerzekolumba.tbg.net.pl/
mailto:rycerze.kolumba.tbg@gmail.com

	Zapraszamy do wspólnego kolędowania Nowonarodzonemu Jezusowi

