
 
Regulamin 

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz  

Piosenek o Tematyce Bożonarodzeniowej 

 

 

Organizator:   

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

w Złotowie 

ul. 8 marca 5, 77-400 Złotów 

      e-mail: oppzlotow1@wp.pl 

 

Termin i miejsce:  

 18.01.2018 (czwartek) o godzinie 13.00 

 sala kinowa Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej 

Al. Piasta 26 

 

Cel imprezy:  

 kultywowanie tradycji świątecznych  

 popularyzacja polskich kolęd i pastorałek 

 integracja młodzieży  

 pobudzanie i rozwijanie zainteresowania kolędami i piosenkami świątecznymi wśród 

młodzieży  

 zachęcanie do śpiewania w językach obcych 

 podnoszenie kultury muzycznej młodzieży 

 konfrontacja dorobku artystycznego i umiejętności wykonawczych solistów 
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Dodatkowe informacje 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 

złotowskiego oraz ośrodków prowadzonych przez powiat złotowski (MOW, 

MOS, SOS-W i POPP). 

2. W konkursie mogą brać udział  

 soliści 

 zespoły wokalne  

 zespoły wokalno-instrumentalne. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: 

 soliści 

 zespoły 

4. Każda placówka oświatowa może zgłosić do konkursu nie więcej niż 4 

uczestników w kategorii soliści oraz maksymalnie dwa podmioty artystyczne w 

kategorii zespołów. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszeniowej. 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do 12.01.2018 r. pocztą 

tradycyjną lub drogą mailową na adres organizatora konkursu. 

6. Uczestnik przygotowuje 1 utwór w języku polskim, niemieckim lub 

angielskim lub francuskim (kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce 

bożonarodzeniowej).  

7. W przypadku solistów dopuszcza się wykonanie przygotowanego programu 

korzystając z podkładu nagranego na płycie CD w formacie audio lub z 

akompaniamentem własnego instrumentu. 

8. W przypadku zespołów wokalnych dopuszcza się wykonanie przygotowanego 

programu korzystając z podkładu nagranego na płycie CD w formacie audio. 

9. W przypadku zespołów wokalno-instrumentalnych dopuszcza się wykonanie 

przygotowanego programu z akompaniamentem instrumentów. 

10. Podkład muzyczny nie powinien zawierać nagranej linii melodycznej. 

11. Program należy wykonać z pamięci. 

12. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający (mikrofony, odtwarzacz, 

możliwość podłączenia instrumentów). 

13. Uczestnicy przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji 

delegującej. Każdy uczestnik powinien posiadać opiekuna zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

14. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności wykonawców 

podczas prezentacji konkursowych. Kolejność prezentacji konkursowych 

zostanie podana w dniu konkursu, w miejscu przesłuchań. 



15. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji występów oraz 

wykorzystywania nagrań i zdjęć wykonanych podczas konkursu w celach 

promocyjnych bez wypłacania wynagrodzeń autorom i wykonawcom. 

16. Wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator konkursu w porozumieniu  

z przewodniczącym jury. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 

garderobach i na widowni. 

18. Dodatkowych informacji udziela Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w 

Złotowie:  

e-mail: oppzlotow1@wp.pl 

 

OCENA I NAGRODY 

1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów konkursu. 

2. Przy ocenie brane będą pod uwagę: 

 intonacja 

 dykcja, jakość językowa 

 interpretacja 

 ogólny wyraz artystyczny 

 oryginalność wykonania 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach. 

4. W każdej z kategorii jury może przyznać 3 wyróżnienia i 3 nagrody. 

5. Ponadto jury przyzna także nagrodę główną – Grand Prix. Laureat nagrody głównej 

będzie miał możliwość powtórnej prezentacji utworu po ogłoszeniu wyników i 

wręczeniu wszystkich nagród.  

6. W zależności od poziomu konkursu, jury zastrzega sobie prawo do innego podziału 

nagród. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych i nagród 

specjalnych. 
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