
„Każdy z nas jest Aniołem z jednym skrzydłem.                                                                                                                                              

Jeśli chcemy pofrunąć, musimy mocno się objąć.” 

                                                 /Luciano De Crescendo/ 

RREEGGUULLAAMMIINN  FFEESSTTIIWWAALLUU  AANNIIOOŁŁÓÓWW  

1. Organizator:   Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy 

2. Patronat:  Starosta Powiatu Słubickiego Pan Piotr Łuczyński  

Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski 

3. Patronat medialny:  TVP Gorzów Wlkp.,  

4. Miejsce:   Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy, ul. Polna 8/1 

5. Terminy:   * 10 grudnia 2015r. godz. 10.00 dla kategorii wiekowych: 

I   – przedszkola i zerówki, 

II  – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, 

III  – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, 

 

                                    *11 grudnia 2015 r. godz. 10.00 dla kategorii wiekowych: 

IV  – młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich, 

V  – dorośli. 

6. Cele: 

- popularyzacja różnych gatunków plastycznych, 

- wymiana doświadczeń artystycznych i twórczych, 

- wprowadzanie w nastrój Świąt Bożego Narodzenia, 

- prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego wykonawców dziecięcych i młodzieżowych, 

- dostrzeżenie dobra wspólnego w społeczności lokalnej „Anioły są wśród nas” – wybór lokalnego 

Anioła. 

7. Uczestnicy: 

- do udziału w festiwalu zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Polski i Niemiec  

w następujących kategoriach wiekowych: 

kategoria I   – przedszkola i zerówki, 

kategoria II  – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, 

kategoria III  – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, 

kategoria IV  – młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich, 

kategoria V  – dorośli. 
 

8. Zasięg festiwalu: festiwal ma zasięg międzynarodowy. 

9. Zasady uczestnictwa i ważne terminy: 

- prace plastyczne  ,,Anielskie kartki Bożonarodzeniowe” wymagany format: A6 (rozkładane bądź 

pojedyncze), wykonywane dowolną techniką.  

UWAGA-WAŻNE! Każda praca plastyczna powinna posiadać metryczkę wg załączonego wzoru              

z imieniem i nazwiskiem autora, kategorią wiekową zgodnie z pkt. 7 niniejszego regulaminu oraz 

nazwą placówki - szkoły, nr telefonu kontaktowego  (tył pracy w prawym dolnym rogu). Prace nie 

opisane nie będą oceniane. 

 



- prace techniczne pt. ,,Anioły czterech pór roku” wykonane wyłącznie wikliną papierową lub 

metodą karczochową ze wstążki.                                                                                                               

UWAGA! Każda praca techniczna powinna posiadać metryczkę wg załączonego wzoru z imieniem       

i nazwiskiem autora, kategorią wiekową zgodnie z pkt. 7 niniejszego regulaminu oraz nazwą 

placówki – szkoły, nr telefonu kontaktowego  (kartka, kartonik itp., dobrze przymocowane do pracy). 

Prace nie opisane nie będą oceniane. 

Prace plastyczne i techniczne należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka 

Kultury  w Górzycy w terminie do dn. 1 grudnia 2015r. 

  

Oceny prac technicznych i plastycznych dokona Komisja powołana przez Dyrektora GOK                      

w dn. 3 grudnia 2015r. Protokół z posiedzenia komisji konkursowych wraz z imienną listą 

zwycięzców zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

www.sport.kultura.gorzyca.pl w dn.  7 grudnia 2015r.   

 

- scenka rodzajowa pt. „Jesteś Aniołem czy Demonem?” – czas trwania do 10 min., liczba 

występujących max 6 osób, 

- wymagane pisemne zgłoszenie wg załączonego wzoru; 

Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres organizatora w terminie do dn. 1 grudnia 2015r. 
 

- piosenka o tematyce anielsko - diabelskiej – czas trwania max. 3 min., uczestnicy będą 

rywalizować w dwóch grupach: soliści i zespoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                

(UWAGA! Uczestnicy przesyłają płytę CD z muzyką w formacie mp3 opisaną tytułem wykonywanej piosenki 

wraz z kartą zgłoszenia do dnia 01.12.2015r.)  

- wymagane pisemne zgłoszenie wg załączonego wzoru; 

- własna aranżacja (kompozycja), tekst oraz żywe instrumenty będą dodatkowo punktowane. 

 

- konkurs „Anioły są wśród nas – wybieramy lokalnego Anioła”  - zgłoszenia kandydatów do  

  konkursu można dokonać do dnia 20.11.2015r.: 

 * telefonicznie pod nr tel. 957591236, 957591584,   

 * mailowo:  gok@gorzyca.pl, ksr@gorzyca.pl. 

 * poprzez portal społecznościowy facebook pn. „Gminny Ośrodek Kultury”; 

 * osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Polna 8/1, Górzyca.      

Organizator przewiduje wśród głosujących wylosowanie nagrody niespodzianki.                               

Ogłoszenie zdobywcy tytułu „Lokalnego Anioła” oraz wręczenie nagród nastąpi podczas drugiego   

dnia „Festiwalu Aniołów” tj. 11.12.2015r. ok. godz. 12.00. 
 

10. Nagrody: 

- ocenie podlegać będą walory artystyczne, kreatywność i pomysł, estetyka wykonania, 

- podział nagród leży w gestii odpowiedniej komisji, 

- werdykt komisji jest ostateczny, 

- laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które odbierają osobiście w dniu   

  festiwalu, nie przewiduje się przesyłania nagród, 

- nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wystawione w Centrum Spotkań   

  Polsko-Niemieckich. 
 

 

 

 

 

 

http://www.sport.kultura.gorzyca.pl/
mailto:gok@gorzyca.pl
mailto:ksr@gorzyca.pl


11. Sprawy organizacyjne: 

- zgłoszenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje organizator, 

w trakcie:  

- wystawa rękodzieł lokalnych artystów, 

- organizator przewiduje interaktywny program dla dzieci w dniu 10.12.2015r. 

- organizator zaprasza do ,,Cafe Aniołek” z aromatyczną kawką i herbatą, 

- „Anielska kuchnia” gdzie będzie można zakupić pierożki lub ciepłą zupkę; 

- wystawa nagrodzonych prac,  

- ogłoszenie wyników konkursu na „Lokalnego Anioła”; 

- warsztaty anielskie. 

12. Miejsce składania prac: Gminny Ośrodek Kultury ul. Polna 8/1 69-113 Górzyca. 

Z anielskim pozdrowieniem                                        

             Organizator 

  

 

                                                                                               

                                                                                

 

 


