
 

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK pn. „DWORSKIE KOLĘDOWANIE” 
 

REGULAMIN 
 

Organizatorem konkursu wokalnego „Dworskie kolędowanie” są: Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie 

zs. w Piotrkowie i Dworek Jabłonna u Braci Mazur. 
 
Celem imprezy jest upowszechnienie polskich kolęd i pastorałek wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

oraz promowanie osób utalentowanych wokalnie. 
 

1. Przegląd skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Jabłonna. 
2. W konkursie przewidziany jest podział na następujące kategorie:  

SOLIŚCI:  
Kategoria I: dzieci od 5 do 9 r.ż., // Kategoria II: dzieci od 10 do 13 r.ż., // Kategoria III: młodzież od 

14 do 18 r.ż., // Kategoria IV: dorośli. 
ZESPOŁY:  
Kategoria I: dzieci od 5 do 9 r.ż., //Kategoria II: dzieci od 10 do 13 r.ż., // Kategoria III: młodzież od 

14 do 18 r.ż., // Kategoria IV: dorośli.    
3. Każdy z uczestników/każdy zespół przygotowuje do prezentacji dwa utwory z repertuaru polskich 

kolęd lub pastorałek. Prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór, drugi na wyraźną prośbę 

jurorów. Występ może trwać do 5 minut.  
4. Przegląd jest dwuetapowy. Pierwszy etap odbędzie się 10 grudnia 2017 roku w Gminnym Centrum 

Kultury w Jabłonnie zs. w Piotrkowie. W tym etapie zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy wezmą 

udział w koncercie finałowym, który odbędzie się w Dworku Jabłonna u Braci Mazur (termin 

zostanie ogłoszony podczas pierwszego etapu). 
5. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez JURY powołane przez Organizatora. 
6. Kryteria ogólnej oceny JURY: 

- muzykalność, 
- aranżacja i wykonanie utworów, 
- walory wokalne, 
- interpretacja, 
- dykcja, 
- ogólny wyraz artystyczny (układ sceniczny, swoboda ruchu, inscenizacja, itp.) 
- dobór repertuaru do wieku i możliwości uczestników 
- rodzaj podkładu / Wyżej punktowane będą wystąpienia a capella lub z żywym instrumentem. Nie 

można realizować występu z podkładem z linią melodyczną. 
7. By dokonać zgłoszenia należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ.  
8. Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 01.12.2017 do GCK w Piotrkowie Drugim w godzinach 

pracy instytucji. 

9. Gwarantujemy odtwarzanie podkładów muzycznych z płyt CD, nośników USB oraz nagłośnienie - 

uprasza się o wcześniejsze sprawdzenie kompatybilności nośnika z odtwarzaczem. Przed występem 

każdej kategorii będzie wyznaczone 15 minut na sprawdzenie sprzętu – innej możliwości 

sprawdzania podkładów Organizator nie przewiduje. 
10. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę. Karty zgłoszeniowe, na których nie podano 

kontaktu telefonicznego i mailowego nie będą brane pod uwagę.  
11. Zakwalifikowani do konkursu uczestnicy przyjeżdżają na oba etapy konkursu na własny koszt.  
12. Przewidziane są nagrody za zajęcie I i II miejsca w każdej kategorii. Jury będzie mogło przyznać 

także wyróżnienia. Otrzymanie I nagrody jest równoznaczne z udziałem w koncercie finałowym w 

Dworku Jabłonna u Braci Mazur w wyznaczonym przez organizatora terminie.  
 


