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I. ORGANIZATOR 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Folklorystyczne KUŹNIA, z siedzibą w Igołomi 272, 32-125 
Wawrzeńczyce.  
 

II. CEL KONKURSU 
1. Dokumentacja tradycyjnych pieśni ludowych związanych z okresem Bożego Narodzenia z regionu 
krakowskiego. 
2. Dokumentacja obrzędów kolędniczych regionu krakowskiego oraz zwyczajów związanych z Bożym 
Narodzeniem. 
3. Edukacja regionalna wśród dzieci i młodzieży i wzmacnianie więzi między pokoleniami. 
 

III. UCZESTNICY, ZGŁOSZENIA, TERMINY 
1.W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z gmin: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – 
Luborzyca, Koniusza, Nowe Brzesko,  Proszowice i Słomniki. 
2. Uczestnik powinien przesłać czytelnie wypełnione i podpisane zgłoszenie (ZAŁĄCZNIK 1 do niniejszego 
regulaminu) do udziału w konkursie na adres Stowarzyszenie Folklorystyczne „KUŹNIA”, Igołomia 272, 32-125 
lub drogą mailową (skan) na adres sf.kuznia@gmail.com do 26.06.2016 r.  
3. Zebrane materiały należy dostarczać drogą mailową lub pocztą tradycyjną na płycie CD na adres 
Stowarzyszenia do 26.09.2016. 
4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.11.2016. 
5. Wręczenie nagród  – 11.12.2016. 
 

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Konkurs polega na przeprowadzeniu wywiadu (rozmowy) na podstawie pytań zawartych w kwestionariuszu 
(ZAŁĄCZNIK 2 do niniejszego regulaminu). 
2. Cały wywiad (zwłaszcza kolędy i pastorałki) powinien zostać nagrany (tylko dźwięk)  i dostarczony wraz z 
metryczką (patrz: Regulamin)  na płycie CD na adres Stowarzyszenie Folklorystyczne „KUŹNIA”, Igołomia 272, 
32-125 Wawrzeńczyce lub (o ile rozmiar pliku na to pozwoli) drogą mailową na adres sf.kuznia@gmail.com    
3. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w sekretariatach szkół, centrów kultury oraz na stronie 
www.ckip.igwa.pl/ i stronach internetowych urzędów wyżej wymienionych gmin. 
 

V. OCENA I NAGRODY 
1. Nadesłane materiały oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. 
2. Przy ocenie pod uwagę brana będzie przede wszystkim liczba przeprowadzonych i dostarczonych 
wywiadów, a dodatkowo liczba nagranych kolęd i pastorałek oraz ich tradycyjność i ludowy charakter.  
3. Komisja wyłoni laureatów konkursu w kategoriach: dziecięcej (do 13 lat) oraz młodzieżowej (14 - 18 lat).  
4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 150 zł.  
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