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KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2018 

Regulamin 

Organizatorem Konkursu jest: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” przy 

współpracy Domu Kultury „Kadr” 

I Cele: 
1. Popularyzacja kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce 

bożonarodzeniowej. 

2. Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości publicznego 

zaprezentowania się. 

3. Promowanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.  
4. Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli. 
5. Realizacja WPEK oraz promocja placówki w ramach projektu 

„Miejsce odkrywania talentów. 

II Warunki uczestnictwa: 
      1. Podstawą udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej 

           Karty Uczestnictwa (faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście). 

2. Uczestnicy konkursu  prezentują jeden utwór o tematyce 

bożonarodzeniowej (kolędy tradycyjnej lub pastorałki). 

3. Czas trwania jednego występu nie może przekraczać 5 minut. 
4. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą w czterech kategoriach: 

1) Kategoria wokalna solo 
2) Kategoria instrumentalna  
3) Kategoria instrumentalno-wokalna 
4) Zespół wokalny  

5. W zależności od zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

podziału kategorii. 

6. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie trzy zgłoszenia.  
7. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą tylko w ramach 

samokształcenia w domu. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej zapowiedzi swojego występu. 

III Oceny i nagrody: 
1. Występy oceniać będzie komisja, składająca się ze specjalistów w 

dziedzinie muzyki. 
2. Oceniane będą: poprawność wykonania, umiejętności 

interpretacyjne, muzykalność, dobór repertuaru oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 

3. Organizator przewiduje dla laureatów dyplomy, nagrody rzeczowe 
lub karty podarunkowe EMPiK. 

4. W przypadku zespołów, przysługuje jedna nagroda dla całego zespołu. 

5. Nagrody nie odebrane w przeciągu dwóch tygodni od dnia 
wręczenia, przechodzą na poczet innych konkursów OPP „175”. 

6. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

IV Terminy dotyczące konkursu: 
1. Konkurs odbędzie się: 4.I. 2018r. w Domu Kultury „KADR” w 

Warszawie, ul. Rzymowskiego 32 w godz. 9.00-15.00 
2. Wypełnioną Kartę Uczestnictwa należy dostarczyć do dnia 22. XII. 

2017r. na adres: ognisko175konkurskip@gmail.com, lub bezpośrednio 
do sekretariatu ogniska. 

3. Harmonogram przesłuchań udostępniony będzie na stronie internetowej 
ogniska do 29. XII.  2017 r. 

4. Lista laureatów zostanie umieszczona w ciągu 7 dni od 
zakończenia konkursu na stronie internetowej ogniska. 

5. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie 31. I. 2018 r. o 

godz. 16:00 w siedzibie OPP „175” Warszawa, ul. Niegocińska 2. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca 

wręczenia nagród o czym poinformuje laureatów z 7 dniowym 
wyprzedzeniem. 

V Uwagi końcowe: 
1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Dostarczenie Karty Uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków Regulaminu konkursu Kolęd i Pastorałek 2018. 
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów amatorów, nie będących 

uczniami szkół muzycznych (solo). 
4. Konkurs nie wyklucza udziału uczniów szkoły muzycznej będących 

członkami szkolnego zespołu szkoły ogólnokształcącej. 
5. Konkurs nie przewiduje przeglądu chórów szkolnych. 
6. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać 

telefonicznie: 22 853-47-24, lub 511 853 109 

7. Nie ma możliwości zmiany godziny występu w dniu konkursu. 

8. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę: 

na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z 

poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w 

Regulaminie Konkursu „ Kolędy i Pastorałki”. 

Karta Uczestnictwa i Regulamin Konkursu do pobrania na stronie: 

www.ognisko175.edu.pl 
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