
 KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
"Z KOLĘDĄ NA USTACH"

Regulamin

1. Organizator:
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2 Ostrzeszów 

www.ock.ostrzeszow.pl, e-mail: ockmerytoryczny@gmail.com, 
www.facebook.com/ockfb tel. /62/ 730-25-76

2. Założenia programowe:
Konkurs ma charakter otwarty /bez ograniczeń wiekowych/ 

i adresowany jest do mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów.

Kategorie konkursu: 
1. Soliści

• dziecięca /do lat 12/
• młodzieżowa  /od 13 do 18 lat/

•  dorosła /powyżej 18 lat/
2. Grupy kolędnicze

3. Cele konkursu: 
• kultywowanie ludowej tradycji kolędowania i jej upowszechnianie

  w środowisku lokalnym,
• wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców miasta

  i gminy Ostrzeszów.
• podtrzymywanie tradycyjnej formy kolędowania

  w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

http://www.ock.ostrzeszow.pl/
http://www.facebook.com/ockfb
mailto:ockmerytoryczny@gmail.com


4. Termin i miejsce:
1. Elementem konkursu będą warsztaty wokalne,  które odbędą się 

16 grudnia 2017 r. godz. 10:00. w Sali Klubowej Ostrzeszowskiego 
Centrum Kultury.

2. Prezentacja  konkursowa odbędzie się 17.12.2017 r. Godz. 13:00 
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – Baszta Kazimierzowska, 

ul. Zamkowa 6 Ostrzeszów
3. Podczas warsztatów wokalnych uczestnicy będą uczyć się śpiewać 

kolędy w podziale na głosy, tak by móc wystąpić z Chórem Joyful 
Gospel podczas koncertu na Jarmarku Bożonarodzeniowym

5. Ocena prezentacji:
• dla zwycięzców, w każdej kategorii przewidziane są nagrody

• w celu oceny prezentacji powołana zostanie przez
  Organizatora Komisja Artystyczna, która dokona oceny w oparciu

  o niniejszy regulamin. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.

Ocenie podlegać będzie:
• dobór repertuaru
• poziom wykonania

• zgodność formy kolędowania z tradycją
• pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się 
w przygotowanych strojach kolędniczych oraz rekwizytach 

wykorzystanych podczas występu /dotyczy przede wszystkim grup 
kolędniczych/

• laureaci I miejsc w kategorii solistów występują jako soliści 
podczas koncertu Chóru Joyful Gospel

6. Termin i miejsce zgłaszania:
Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu

i dostarczyć w terminie do dnia 13.12.2017r. do Działu Merytorycznego 
OCK, ul. Gorgolewskiego2 Ostrzeszów  lub przesłać pocztą. 

 W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się podanie zgłoszenia w dniu 
warsztatów wokalnych, 16.12.2017r. 

                         



                          7. Zasady regulaminowe:
• kazdy uczestnik przygotowuje prezentację na max 5 minut
• kolejność wykonywania wg kategorii wiekowej - od 

najmłodszych
• w przypadku wykonywania utworu z podkładem muzycznym 

nalezy przed rozpoczęciem konkursu podac płytę CD lub 
pendrive, w celu sprawdzenia poprawności działania nośnika

• uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
• dopuszcza się wykonywanie prezentacji z instrumentem 

muzycznym: gotara, flet, akordeon, keyboard i inne

8. Uwagi końcowe:

• biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
 i publikację danych osobowych do celów niniejszego konkursu, zgodnie

 z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.)

• informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale
  Merytorycznym Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

  tel. 62/ 730-25-76    e-mail: ockmerytoryczny@gmail.com
• W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyduje 

Organizator.

  Organizator
Ostrzeszowskie Centrum Kultury

mailto:ockmerytoryczny@gmail.com

