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IX GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK 

ŚWIĄTECZNYCH 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Cel konkursu 

 Popularyzacja tradycyjnych i współczesnych kolęd, pastorałek oraz piosenek 

świątecznych. 

 Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze. 

 Promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego. 

 Krzewienie wśród młodzieży wrażliwości na muzykę. 

 Promowanie uczestnictwa młodzieży w pozalekcyjnych formach zajęć jako szansy  

na rozwijanie swoich zainteresowań i talentów. 

Organizator 

 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie 

Termin i miejsce 

Przegląd odbędzie się 11 stycznia 2018 r. /czwartek/ godz. 10.00 w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. 

Warunki uczestnictwa 

 Konkurs skierowany jest do szkół, scholi, świetlic i domów kultury z terenu 

gminy Zbuczyn. 

 Każdy nauczyciel/opiekun może zgłosić maksymalnie dwa podmioty (soliści, 

duety lub zespoły) w każdej kategorii wiekowej.  

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszeń 

do 4 stycznia 2018 r. listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie, 

ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn (decyduje data wpływu do GOK-u), 

dostarczenie jej osobiście bądź na maila: emilia.biarda@gokzbuczyn.pl 

 Akompaniament mogą stanowić podkłady muzyczne lub akompaniament 

własny. Podkłady muzyczne w formacie MP3 na nośniku USB należy dostarczyć 

jeden dzień przed rozpoczęciem przeglądy, tj. 10 stycznia 2018 r. 

 Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór. 

 Maksymalny czas trwania występu 5 minut. 

 

http://www.gokzbuczyn.pl/
mailto:emilia.biarda@gokzbuczyn.pl


Kategorie wiekowe 

 dzieci z klas 0 – III 

 dzieci z klas IV – VI 

 młodzież z klas VII – III gimnazjum 
 

Kategorie 

 Soliści, duety (występujące bez chóru). 

 Zespoły wokalne do 10 osób oraz zespoły instrumentalno – wokalne  

do 10 osób. Muzycy oraz osoby tworzące chórki są wliczone do zespołu.  

Jury 

Nad prawidłowością przebiegu przeglądu czuwać będzie komisja, powołana przez 

organizatora. Po każdej kategorii wiekowej Jury wyłoni laureatów i ogłosi wyniki. 

Komisja oceniając weźmie pod uwagę: walory głosowe, interpretacje, intonację, 

poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny. Postanowienia jury są ostateczne  

i niepodważalne. Wykonawcy nie spełniający wymogów formalnych nie będą oceniani. 

 

Nagrody 

Uczestnicy IX Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych otrzymają 

pamiątkowe dyplomy w dniu konkursu, a laureaci zaproszeni przez organizatora, 

zobowiązani są do wzięcia udziału w koncercie finałowym 21 stycznia 2018 r. 

/niedziela/ godz.16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie. Podczas finału 

odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów laureatom przeglądu. 

 

Postanowienia końcowe 

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

 

Regulamin oraz karta zgłoszeń na stronie: www.gokzbuczyn.pl 

 

Wszelkich informacji dotyczących przeglądu udzielają instruktorzy GOK  

Joanna Handzel oraz Emilia Biarda, tel. 500 799 675, /25/ 641 61 61 

 

http://www.gokzbuczyn.pl/

