
REGULAMIN
POWIATOWEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK 

WYRZYSK 2021

UWAGA!
W wyniku wprowadzonych obostrzeń spowodowanych pandemią organizator zmienia formułę 
Przeglądu na wersję online.

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku

WSPÓŁORGANIZATOR:

Starostwo Powiatowe w Pile

PATRONAT:

Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska

I CEL ORGANIZACJI PRZEGLĄDU:

1. Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzycznej o tematyce 
Bożonarodzeniowej

2. Podtrzymywanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek oraz przekazywania jej 
następnym pokoleniom

3. Prezentacja i rozwijanie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży
4. Pobudzenie twórczych zainteresowań młodego pokolenia
5. Przegląd ma charakter konkursowy:
– przegląd jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych

II ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W przeglądzie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne z Powiatu pilskiego i miasta Piła
2. Uczestnicy przeglądu będą oceniani z podziałem na następujące kategorie:

• A - SOLIŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA:

KLASY    I-III
KLASY     IV-VI
KLASY     VII-VIII

• B - SOLIŚCI SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

• C - ZESPOŁY WOKALNE (do 5 osób)  - SZKOŁA PODSTAWOWA

• D - ZESPOŁY WOKALNE (do 5 osób) – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA



III WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór nawiązujący do tematyki 
bożonarodzeniowej (np. kolęda, pastorałka).

2. Prezentacja powinna być w języku polskim.
3. Długość prezentacji solisty/zespołu : do 5 minut
4. Każda gmina może zgłosić tylko jednego wykonawcę oraz jeden zespół reprezentujący daną

gminę w kategoriach: A, C
5. Każda szkoła średnia z terenu powiatu może zgłosić tylko jednego wykonawcę oraz jeden 

zespół reprezentujący daną jednostkę edukacyjną w kategorii: B, D
6. Nagrania powinny zostać wykonane w warunkach domowych bez udziału mikrofonów i 

techniki studyjnej
7. Wykonawca może wykonać utwór a 'capella, przy akompaniamencie własnym lub z 

podkładem muzycznym / bez nagranej ścieżki wokalnej
8. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób 

statyczny
9. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację 

wykonania Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i 
poinformowania o tym opiekunów uczestnika

10. Przesłanie nagrania utworu konkursowego tradycyjnym listem lub za pomocą poczty 
elektronicznej.

Do wyboru:

WE TRANSFER – przesłanie linku z nagraniem na adres: muzyka@mgokwyrzysk.pl
z uzupełnioną karta zgłoszenia.

PRZESYŁKA LISTOWA – przesłanie nagrania na płycie CD lub innym nośniku oraz 
uzupełnionej karty zgłoszenia i wysłanie na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 15
89-300 Wyrzysk

Przyjmowanie zgłoszeń do 2 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie w przypadku:
- gdy wpłyną do organizatora po terminie,
- nie będą zawierały uzupełnionej prawidłowo karty zgłoszenia,
- będą niezgodne z wytycznymi niniejszego regulaminu.

IV KRYTERIA OCENY:

1. Walory głosowe
2. Dobór repertuaru
3. Interpretacja utworu i dykcja
4. Poziom trudności wykonywanego utworu
5. Ogólny wyraz artystyczny



V WYNIKI KONKURSU:

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 4 grudnia 2021 r.
2. Wyniki opublikowane zostaną na stronach internetowych organizatorów, a także w 

mediach społecznościowych
3. Organizator zwycięzców poinformuje drogą mailową lub telefoniczną
4. Odbiór nagród osobisty lub w formie przesyłki

VI NAGRODY:

Powołana przez Organizatora komisja przyznaje:

I, II, III miejsce oraz wyróżnienie w każdej kategorii.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Niezależnie od w/w nagród komisja może przyznać dodatkowe nagrody specjalne.

VII JURY:

1. Wykonawcy będą oceniani przez 5 osobowe Jury wyznaczone przez Organizatora
2. W skład Jury nie mogą wchodzić: opiekunowie przygotowujący wykonawców do 

przeglądu, dyrektorzy i pracownicy szkół z terenu powiatu pilskiego, których 
reprezentanci biorą udział w przeglądzie

3. Organizator wyznacza przewodniczącego Jury, który kieruje jego pracami
4. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

VIII DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, 
wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w Internecie, radiu, 
telewizji, prasie i innych środkach masowego przekazu.

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu.

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie 
organizator. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny

            pod nr tel. 695348661 lub mailowy: muzyka@mgokwyrzysk.pl


