
 

 

 

REGULAMIN 

XV-go Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd,  

Pastorałek i Piosenek Świątecznych 

"Krzeszowskie Kolędowanie 2023” 

 

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie, ul. Rynek 9, 37-418 Krzeszów 

Cele konkursu: 

• Rozwijanie zainteresowań muzyką ludową, w szczególności polskim dorobkiem kolędowym, 

• Popularyzacja śpiewania kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, 

• Promocja talentów muzycznych, wyłonienie najlepszych uczestników pod względem artystycznym. 

 

§ 1 

Warunki uczestnictwa 

1. Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu powiatu: niżańskiego, leżajskiego, 

stalowowolskiego, biłgorajskiego, tarnobrzeskiego, rzeszowskiego. 

2. Każdy uczestnik wybiera jeden utwór w języku polskim z proponowanych pozycji: kolęda, pastorałka, 

piosenka o tematyce świątecznej. 

2. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie w terminie do 06.01.2023 r. wypełnionej karty zgłoszenia i zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: krzeszowskiekoledowanie@gmail.com lub dostarczenie 

osobiście do siedziby Organizatora we wskazanym terminie. 

 

§ 2 

Kategorie uczestnictwa 

I kategoria: przedszkole 

II kategoria: soliści – uczniowie klas I–III (szkoła podstawowa) 

III kategoria: soliści – uczniowie kl. IV–VIII (szkoła podstawowa) 

IV kategoria: soliści – uczniowie szkół średnich 

V kategoria: chóry i zespoły 

Liczba uczestników w każdej kategorii jest ograniczona – decyduje data zgłoszenia. Każde zgłoszenie zostanie 

przez nas potwierdzone mailowo. 
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§ 3 

Komisja konkursowa i ocena 

1. Komisję artystyczną (jury) powołuje organizator.  

2. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

• doboru repertuaru, 

• muzykalności i warunków głosowych wykonawcy (wykonawców), 

• ogólnego wyrazu artystycznego. 
 

§ 4 

Przebieg konkursu 

• Zakwalifikowani uczestnicy (po wcześniejszej informacji drogą telefoniczną lub mailową) wystąpią 

podczas przesłuchań na żywo 22 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Krzeszowie, ul. Rynek 9 , 37-418 Krzeszów; 

• Na zakończenie konkursu wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

• W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie 

organizator; 

• W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu, organizator ma prawo 

zdyskwalifikować uczestnika; 

• Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika i jego opiekuna artystycznego 

uregulowanych należności autorskich w ZAIKS. 

 


