
Regulamin 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek  

Uniwersytetów Trzeciego Wieku  

„KOLĘDUJMY WSZYSCY WRAZ” 

INFORMACJE OGÓLNE  
1. Organizatorem Przeglądu Kolęd i Pastorałek jest Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego 

Wieku  
2. Partnerem jest Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śląskich 
3. Celem przeglądu jest promocja piosenki, rozszerzanie zamiłowań do śpiewania, a 

także konfrontacja dokonań twórczych zespołów  
4. Przegląd odbędzie się 8 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w Ząbkowicach Śląskich  w Sali 

Widowiskowej Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki -  Rynek 24 
5. Przegląd nie ma charakteru konkursu                    

POSTANOWIENIA  SZCZEGÓŁOWE 
1. Uczestnikami Przeglądu  mogą być członkowie zespołów z Uniwersytetów 

(Stowarzyszeń)  Trzeciego Wieku. 
2. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do 

ograniczenia liczby zespołów oraz zmianę formuły imprezy. 
3. Zakwalifikowane zespoły organizator powiadomi telefonicznie. 
4. Przegląd nie przewiduje występów solowych i duetów w zakresie całych utworów 
5. Nie dopuszcza się używania podkładów muzycznych z nagranym wokalem 
6. Uczestnicy  przesyłają wypełnione Karty Uczestnictwa do 17 grudnia 2021 r.                            

w formacie PDF na adres: grazyna.kwiecinska@gmail.com, tel. 510 483 674    
7. Po zakończeniu imprezy odbędzie się spotkanie integracyjne z poczęstunkiem. 

Zespoły dokonują wpłaty w wysokości 30 zł za każdą osobę. Taką samą opłatę należy 
wnieść za każdą osobę spoza zespołu, która weźmie udział w tym spotkaniu.  

Opłatę za wszystkie osoby należy wpłacić przelewem  do 28  grudnia  2021 na konto 
ZUTW :             B.S Ząbkowice Śl. 44 9533 0004 2001 0014 2625 0001 

8. Uczestnicy zgłaszający swój udział, zgadzają się powierzyć organizatorom oraz 
partnerom prawo do nieodpłatnego wykonania rejestracji występu oraz 
rozpowszechniania na wszelkich dostępnych nośnikach utworów wykonanych w 
czasie Przeglądu  

9. Po wykonaniu wybranych utworów  wszystkim zespołom będą wręczane pamiątkowe 
statuetki. 

ZASADY ORGANIZACYJNE  
1. Uczestnicy  przyjeżdżają na koszt własny. 
2. Poszczególne zespoły wykonują 3 utwory jeden po drugim tzn. wszystkie podczas 

jednego wejściem na scenę. 
3. Organizator zapewnia nagłośnienie. 
4. Organizator nie zapewnia instrumentów w miejscu Przeglądu. 

POZOSTAŁE UWAGI  
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
2. Informacje  na temat Przeglądu można uzyskać: 

Grażyna Kwiecińska tel. 510 483 674  e-mail grazyna.kwiecinska@gmail.com 

mailto:grazyna.kwiecinska@gmail.com

