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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2.2020 Wójta Gminy Wólka z dnia 3.01.2020 r. 

 
Regulamin III Gminnego Koncertu Kolęd pt. „Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi dziś…” 

 
§1 

Organizator 
Organizatorem Gminnego Koncertu Kolęd jest Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 
oraz Parafia pw. Jezusa Miłosiernego w Turce, zwana dalej Organizatorem. 
 

§2 
Cel Koncertu 

Celem Koncertu jest kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, 
promocja solistów i zespołów artystycznych, promocja gminy Wólka  oraz integracja mieszkańców gminy 
Wólka.  

§3 
Termin i miejsce Koncertu 

Koncert odbędzie się w Kościele Parafialnym w Turce, osiedle Borek dnia 2 lutego (niedziela) 2020 roku 
o godz. 12.00.  

§4 
Warunki zgłoszenia uczestników 

1. Wykonawców do Koncertu zgłaszać mogą szkoły, biblioteki, domy kultury, parafie, sołectwa bądź 
też mogą się oni zgłaszać indywidualnie. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Koncercie jest nadesłanie lub dostarczenie formularza zgłoszeniowego 
do Urzędu Gminy Wólka.  
3. W zgłoszeniu należy podać: utwór, warunki techniczne, formę prezentacji, klasę, liczbę wykonawców, 
imiona i nazwiska wykonawców lub nazwę zespołu, instytucję zgłaszającą i imię i nazwisko nauczyciela 
zgłaszającego (jeśli dotyczy).  
4. Występować mogą: soliści, zespoły wokalne, zespoły instrumentalno - wokalne.  
5. Zgłoszeni wykonawcy mogą wykonać maksymalnie 2 utwory.  
6. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 28 stycznia 2020 roku do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Wólka, pokój 
nr 13 wysyłając skan karty zgłoszeniowej na adres e-mail emilia.sikorska@wolka.pl. Karty zgłoszeniowe 
w formie papierowej należy złożyć u Organizatora najpóźniej przed występem, niedopełnienie formalności 
będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Koncercie.  
 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem udziału w Koncercie jest wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku wykonawcy oraz 
potwierdzenie zapoznania się z kartą informacyjną dotyczy bezpośredniego zbierania danych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpienia wykonawców. 
3. Każdy z Uczestników za udział w Koncercie otrzyma drobny upominek i/lub materiał promocyjny 
i/lub podziękowanie przygotowane przez Organizatora. 
4. Uczestnicy przyjeżdżają na Koncert na koszt własny.  
5. Zapewnienie należytej opieki niepełnoletnim uczestnikom konkursu należy do obowiązków 
opiekunów zgłoszonych grup bądź opiekunów prawnych.  
6. Organizatorzy zapewniają możliwość odtworzenia podkładu muzycznego na potrzeby 
zaprezentowania utworu z następujących nośników: CD, CD-R, oraz możliwość podłączenia przenośnej 
pamięci flash (port USB).  
7. Na wszystkie pytania odnośnie Koncertu odpowiedzi udziela w godzinach pracy Urzędu p. Emilia 
Sikorska, nr tel. 885 822 821.  
 
Załączniki do Regulaminu Koncertu: 
Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy 


