
Regulamin 
Przeglądu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych 

„Krzeszowskie Kolędowanie 2022” 
 
 

§ 1 

Warunki uczestnictwa 

1. Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Krzeszów. 

2. Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora (Gminny Ośrodek 

Kultury w Krzeszowie) w terminie do 18.01.2022 r. (wtorek) włącznie. Po tym terminie  

zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

3. Prezentacje konkursowe odbędą się dnia 23 stycznia 2022 r. (niedziela) w Sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. Początek o godzinie 14.00*. 

4. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo   

do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz na wykorzystanie przez Organizatora 

zarejestrowanego materiału w celach promocji i reklamy imprezy. 

5. Uczestnicy oceniani będą według następujących kategorii: 

I kategoria: przedszkole 

II kategoria: kl. 1 – 3 (szkoła podstawowa) 

III kategoria: kl. 4 – 8 (szkoła podstawowa) 

IV kategoria: szkoła średnia / dorośli 

V kategoria: chóry i zespoły 

§ 2 

Repertuar konkursu 

Każdy uczestnik wybiera jeden utwór w języku polskim z proponowanych pozycji: 

- kolęda 

- pastorałka 

- piosenka o tematyce świątecznej 



* Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na organizację wydarzenia w formie stacjonarnej,  

   konkurs zostanie przeprowadzony w formie online. 

 

 

§ 3 

Wykonawca 

1. Występuje z: 

- towarzyszeniem instrumentu – taką informację należy podać w karcie zgłoszeniowej.  

W razie potrzeby GOK Krzeszów udostępnia pianino cyfrowe. 

- posiada własny podkład instrumentalny (półplayback) na nośniku wymiennym typu pendrive 

lub płyta CD. Podpisane nośniki z podkładem należy dostarczyć do realizatora dźwięku  

przed rozpoczęciem prezentacji konkursowych. 

 

§ 4 

Ocena 

Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

 - doboru repertuaru, 

 - muzykalności i warunków głosowych wykonawcy (wykonawców), 

 - ogólnego wyrazu artystycznego. 

§ 5 

Nagrody 

1. W wyniku przesłuchań Jury wybierze laureatów w każdej kategorii, dodatkowo może przyznać 

wyróżnienia. 

2. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w dniu przesłuchań. 

4. Wręczenie nagród i koncert laureatów odbędzie się podczas Jasełek z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Krzeszowie w dniu 30 stycznia 2022 roku (niedziela) o godz. 15:00. 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

Wszystkie sprawy sporne dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

 


