
Załącznik nr 3 

 

KONCERT PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 

PODCZAS JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO 

Kępiński Ośrodek Kultury 17.12.2022 r. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

I. Organizatorem KONCERTU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ, zwanego dalej „koncertem” jest Kępiński Ośrodek 

Kultury z siedzibą w Kępnie, ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno. 

II. Celem koncertu jest prezentacja dorobku artystycznego wychowanków przedszkoli i szkół z Gminy Kępno 

oraz podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd, pastorałek i piosenek związanych z okresem Bożego 

Narodzenia. 

III. Koncert odbędzie się w dniu 17.12.2022 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Kępińskim Rynku. 

Początek koncertu godzina 12:00. 

IV. Repertuar koncertu obejmuje: 

1. piosenki świąteczne, kolędy i pastorałki wykonywane przez solistów lub grupy wokalne; 

2. krótkie formy sceniczne o tematyce bożonarodzeniowej (np. jasełka). 

V. Maksymalny czas prezentacji danej szkoły / przedszkola nie może przekraczać 15 minut.  

VI. Opiekun grupy reprezentującej szkołę / przedszkole zobowiązany jest posiadać podkłady muzyczne 

wykorzystywane podczas prezentacji i przekazać je realizatorowi dźwięku przed występem. Wymagany 

format plików muzycznych: mp3. Wymagany nośnik: pendrive. Na pendrivie mogą znajdować się  

tylko utwory wykorzystywane podczas koncertu, ułożone w kolejności odtwarzania. Opiekun grupy 

powinien być obecny przy stanowisku realizatora dźwięku podczas prezentacji. 

VII. Zgłoszenia do udziału w koncercie przyjmujemy do 9 grudnia 2022 r. (do godz. 15:00) w sekretariacie 

Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie. 

VIII. Zgłoszenie musi zawierać: 

1. wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA, 

2. wypełniony i podpisany załącznik nr 1 IMIENNĄ LISTĘ UCZESTNIKÓW, 

3. wypełnione i podpisane INDYWIDUALNE OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW (załącznik nr 2) – komplet 

powinien zawierać podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia od wszystkich 

uczestników wymienionych w załączniku nr 1, 

4. podpisany załącznik nr 3 ZASADY UCZESTNICTWA. 

IX. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu dokumentów zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@kok.kepno.pl – obowiązuje termin określony w pkt. VII. 

X. Organizator do 15 grudnia br. poinformuje o dokładnej godzinie wejścia na scenę Nauczyciela-opiekuna 

wskazanego w Karcie Zgłoszenia. Informacja zostanie przesłana e-mailem na adres kontaktowy podany  

w Karcie Zgłoszenia. 

XI. Nauczyciel-opiekun w dniu koncertu powinien na 5 minut przed godziną określoną w pkt. X zgłosić 

prowadzącemu koncert gotowość grupy. 

XII. Wszelkich informacji dotyczących koncertu z ramienia Organizatora udziela: 

Justyna Kłoś – tel.: 511 992 050; e-mail: instruktor@kok.kepno.pl 

 

 

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

Podpis Dyrektora szkoły/przedszkola 
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