
XIII  MAZOWIECKI 
KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2019 

Regulamin 

Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” 
I Cele: 

1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd, 
pastorałek i piosenek o tematyce świąt Bożego Narodzenia.  

2. Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk. 
3. Stworzenie dzieciom i młodzieży szerszej możliwości publicznego zaprezentowania się. 
4. Promowanie uzdolnień wokalnych i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży. 
5. Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli. 
6. Realizacja WPEK oraz promocja placówki w ramach projektu „Miejsce odkrywania talentów”. 

II Warunki uczestnictwa: 
1. Podstawą zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do placówki  wypełnionej Karty Uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu na adres: 02-698  Warszawa, ul. Niegocińska 2, faksem 22 8534724 lub pocztą, elektroniczną na adres  
ognisko175konkurskip@gmail.com 

2. W przypadku błędów lub braków w Karcie Uczestnictwa zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.  
3. Uczestnicy konkursu prezentują jeden utwór: kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej. 
4. Czas trwania jednego występu nie może przekraczać 5 minut. 
5. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w konkursie osobiście lub za pośrednictwem placówki (szkoły, domu kultury) jedna placówka może 

dostarczyć maksymalnie trzy zgłoszenia. 
6. Jedna osoba może reprezentować jeden podmiot.  
7. Uczestnik zgłaszający swój udział indywidualnie (prywatnie) nie może jednocześnie reprezentować żadnej placówki. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia drugiego terminu przesłuchań, w przypadku dużej ilości zgłoszeń z tym samym składem 

komisji. 
9. Przesłuchania w drugim terminie mogą odbyć się w siedzibie placówki.  
10. Wyniki konkursu w dodatkowym terminie będą miały status ex aequo.  
11. Uczestnicy zobowiązani są do zapowiedzi swojego występu. 

 

III Podział na kategorie. 
1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych.  

1) Kat. I - Szkoły Podstawowe kl. I-III 
2) Kat. II - Szkoły Podstawowe kl. IV-VIII 
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3) Kat. III - Gimnazja, Szkoły Średnie, inne. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii. 
3. O zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej w przypadku zespołów decyduje wiek większości członków.  

IV Oceny i nagrody: 
1. Występy oceniać będzie komisja, składająca się ze specjalistów w dziedzinie muzyki. 
2. Oceniane będą umiejętności interpretacyjne, muzykalność, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. 
3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody mogą być zróżnicowane dla różnych kategorii.  
4. W przypadku zespołu, przysługuje jedna nagroda dla zespołu. 
5. Nagrody nie odebrane w przeciągu dwóch tygodni od dnia wręczenia, przechodzą na poczet innych konkursów. 
6. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

V Terminy dotyczące konkursu: 
1. Konkurs odbędzie się 15 stycznia 2019 r. w Domu Kultury „KADR” w Warszawie, ul. Gintrowskiego 32. 
2. Wypełnioną Kartę Uczestnictwa należy dostarczyć do dnia 04 stycznia 2019 r. 
3. Harmonogram przesłuchań wraz z podziałem na kategorie udostępniony będzie na stronie internetowej ogniska do 9 stycznia 2019 r. 
4. Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań każdej kategorii. 

VI Uwagi końcowe: 
1. W trosce o sprawne przeprowadzenie konkursu prosimy uczestników o przestrzeganie harmonogramu przesłuchań. 
2. Zmian w harmonogramie można dokonać jedynie w obrębie kategorii  i tylko i wyłącznie po akceptacji organizatora. 
3. Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt nagłaśniający  (mikrofony, odtwarzacz CD) pianino elektroniczne. 
4. Dostarczenie Karty Uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Konkursu „Kolęd i Pastorałek” 2019. 
5. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie: 22 853-47-24, lub 511 853 106 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu oraz informacje dotyczące 

konkursu publikowane będą na stronie internetowej ogniska www.ognisko175.edu.pl 
7. Wyrażając zgodę na udział w konkursie uczestnicy zobowiązują się do dostarczenia wraz z Kartą Uczestnictwa załącznika nr 2 dot. 

przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”. Załącznik musi być 
podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna. 

8. Dorośli uczestnicy konkursu wypełniają załącznik nr 3 
 

 
Karta Uczestnictwa i Regulamin Konkursu do pobrania na stronie: www.ognisko175.edu.pl 
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