
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W JASIENICY 

FILIA W RUDZICY 
         zaprasza do wzięcia udziału w 

 

  

 

 
 

który odbędzie się w filii GOK Rudzica 
w dniu 18.01.2018 r. (przesłuchanie konkursowe) 

 

 Celem Przeglądu jest prezentacja widowisk jasełkowych i obrzędów kolędniczych 
przygotowanych przez zespoły amatorskie działające przy: ośrodkach kultury, szkołach, 
parafiach oraz wymiana doświadczeń i pomysłów. 
Oceniane będą 2 formy przedstawienia: 
JASEŁKA - widowisko boŜonarodzeniowe     
OBRZĘDY KOLĘDNICZE - chodzenie z szopką i gwiazdą po kolędzie. 
WARUNKI UDZIAŁU 
Kategorie wiekowe  

– przedszkole i kl. I-III  
– klasy IV-VII  
– gimnazjum i ponadgimnazjalne 

W przeglądzie mogą brać udział zespoły, które w nieprzekraczalnym terminie do 19.12.2017 r. 
dostarczą poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
Jasienica 1360 

43-385 Jasienica 
       Telefon kontaktowy : 33 821 20 56, mail: gok@jasienica.pl 
*   Ilość przyjmowanych zgłoszeń jest ograniczona! Decyduje kolejność oraz poprawność 
wypełnionych zgłoszeń. 

1. O godzinie występu kaŜdy zespół zostanie powiadomiony telefonicznie 
2. Czas trwania przedstawienia nie moŜe przekraczać 20 min., a przygotowanie (wejście 

oraz zejście) max. 10 min.                   
3. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie ( 5 mikrofonów, keyboard, odtwarzacz CD ) 
4. Podkład muzyczny do widowiska, bezwzględnie powinien być dostarczony na 

jednej płycie CD (+ kopia na pendrivie) 
5. Zespół przyjeŜdŜa na koszt własny 
6. Prezentujące się w Przeglądzie zespoły oceniane będą przez profesjonalne jury 
7. Jury w poszczególnych kategoriach przyzna nagrody: 

• I miejsce – nagroda o wartości 500 zł 

• II miejsce – nagroda o wartości 400 zł 

• III miejsce – nagroda o wartości 300 zł 
Jury moŜe zmienić układ nagród oraz niezaleŜnie od w/w nagród przyznać specjalne 
wyróŜnienia. Wybrani laureaci otrzymają zaproszenie do występu w koncercie laureatów. 

8. Wręczenie nagród nastąpi w dniu koncertu laureatów, tj. 28.01.2018 r. w filii GOK w 
Rudzicy. 

9. Decyzja jury o przyznaniu miejsca i nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych odbędzie się pod patronatem 
Wójta Gminy Jasienica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Nazwa zespołu : 

…………………………………………………………………………………... 

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

Adres : 

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

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

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

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

Ilość uczestników + opiekunowie : 

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

Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć kategorię znakiem X) :  

– przedszkole i kl. I-III    

– klasy IV-VII                   

– gimnazjum i ponadgimnazjalne   

Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika/opiekuna zespołu 

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

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

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

Rodzaj prezentowanego widowiska (jasełka/obrzęd, tytuł, autor itp.) 

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

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

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

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

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

Czas trwania widowiska 

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

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



 

 

 

Uwagi dla organizatorów 

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

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

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

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

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Niniejszym oświadczam , że: 

 - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych ( 

lub osób, które zgłaszam do udziału w Przeglądzie ) przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 

który jest ich administratorem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Przeglądzie. Dane będą wykorzystane dla celów niniejszego Przeglądu w związku z 

prowadzeniem dokumentacji oraz realizacją celów statutowych GOK Jasienica. 

 

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

 

     data i podpis osoby zgłaszającej 

 

- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego  wizerunku( lub osób, które zgłaszam do udziału w 

Przeglądzie )  przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy do promowania działań związanych 

z realizacją celów statutowych GOK Jasienica poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów 

filmowych,  zarejestrowanych podczas Przeglądu , w mediach: Internecie, prasie, telewizji. 

Ponadto zgadzam się na udostępnianie ich na płycie CD/DVD oraz folderach wydawanych 

przez GOK Jasienica.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie 

w celu promocji działań związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. 

Oświadczam również, że treść regulaminu XV Przeglądu Jasełek i Obrzędów Kolędniczych jest 

mi znana oraz akceptuję warunki w nim zawarte 

 

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

 

     data i podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych podanych we wniosku jest  Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasienicy. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz poprawiania a także prawo zażądania zaprzestania 
przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. 

 


