
                                                            
XVIII Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych 

„GODY 2020” 

REGULAMIN 

Cel: Kultywowanie tradycji związanych z 

okresem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego 

Roku, Trzech Króli i Zapustów. 

Organizator: Biblioteka-Centrum Kultury w 

Szczuczynie. 

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w 

Grajewie, Urząd Miejski w Szczuczynie. 

Termin i miejsce: 10 stycznia (piątek) 2020 

roku, godz. 9,oo, Hala Sportowa w 

Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach: 

 zespoły wierne tradycji (Herody, szopka, z gwiazdą itp.); 

 zespoły czerpiące z tradycji ludowej (jasełka, widowiska, 

montaże). 

2. Czas spektaklu nie może przekroczyć 20 minut. 

3. Komisja będzie zwracać uwagę na powiązania widowiska z tradycją 

terenu, który dany zespół reprezentuje, na stroje, rekwizyty kolędnicze, 

dekoracje, dobór tekstów oraz ogólne wrażenie. 

Nagrody: 

Występy najciekawszych zespołów  zostaną uhonorowane pucharami. Dwa 

najlepsze zespoły z terenu powiatu grajewskiego będą reprezentować powiat 

w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży.  

Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają pamiątkowe 

dyplomy uczestnictwa. 

Termin zgłaszania: 

Do dnia 7 stycznia 2020 roku w Bibliotece-Centrum Kultury ul. Łomżyńska 11 

19-230 Szczuczyn wraz z kartą uczestnictwa (do pobrania poniżej) oraz 1 

egzemplarzem scenariusza. Informacje telefoniczne: (86) 262-10-36 lub 

606651243 
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz  danych osobowych uczestnika 

zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 r. z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 

autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników  konkursu do 

celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich. 



 
 

KARTA UCZESTNICTWA 

w XVIII Powiatowym  Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Gody 2020” 

1. Nazwa zespołu.............................................................................................. 

2. Dokładny adres i telefon............................................................................... 

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

3. Kierownik zespołu – telefon kontaktowy..................................................... 

4. Tytuł widowiska............................................................................................ 

5. Autor scenariusza.......................................................................................... 

6. Czas trwania widowiska................................................................................ 

7. Ilość osób w zespole...................................................................................... 

8. Niezbędny sprzęt do przedstawienia ( stoły, krzesła itp.)............................. 

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

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

9. Krótki opis widowiska.................................................................................. 

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

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

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

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

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

………………............................................................................................... 

 

            Kierownik zespołu :                                                 Instytucja delegująca: 

 

 

 

 

 
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz  

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 r. z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

uczestników konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników  konkursu do celów 

naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich. 
 


