
„Kolęda raz jeszcze”

VII Przegląd Kolęd i Pastorałek

ORGANIZATORZY:

Ośrodek Kultury i Rekreacji

ul. Kasztanowa 16

49 – 200 Grodków

CELE

      1. Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.

      2. Promocja twórców i wykonawców.

      3. Rozwijanie talentów oraz twórczych zainteresowań młodego pokolenia.

UCZESTNICY

      1. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.

      2. Forma prezentacji:

- soliści

- zespoły i chóry

      3. Przegląd przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:

I – szkoły podstawowe (kl. I – IV)

II – szkoły podstawowe (kl. V – VIII)

III – szkoły średnie 



CZAS I MIEJSCE 

Przegląd odbędzie się 27 i 28.01.2022 r. (czwartek, piątek) o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury      
i Rekreacji w Grodkowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy przeglądu wykonują 2 piosenki o tematyce świątecznej (kolędy, pastorałki)

2. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.

3. Mile widziana prezentacja programu autorskiego lub prezentacja utworów w nowych 

    aranżacjach .

4. W przypadku stosowania półplaybacku każdy utwór powinien być nagrany na płycie CD 

audio, CD MP3 lub na pendrivie (na nośnikach powinny być podpisane i nagrane tylko te 

utwory, które będą prezentowane na przeglądzie).

 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 21 stycznia 2022 r. (piątek) do godziny 15.00             
na adres: 

Ośrodek Kultury i Rekreacji 

ul. Kasztanowa 16

49 – 200 Grodków

lub e-mailem: okirgrodkow@gmail.com z dopiskiem zgłoszenie - „Kolęda raz jeszcze” 

lub złożyć osobiście w sekretariacie OKIR Grodków

PO TYM TERMINIE KARTY ZGŁOSZEŃ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!

KRYTERIA OCENY

Powołane przez organizatora Jury oceniać będzie: 

1. Dobór repertuaru.

2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

3. Aranżację. 

mailto:okirgrodkow@gmail.com


4. Ogólny wyraz artystyczny.

INFORMACJE DODATKOWE

     1. Każda jednostka może wytypować maksymalnie3 solistów i 2 zespoły w danej kategorii     
wiekowej (soliści mogą być również członkami zespołu).

2. Prosimy o ścisłe przestrzeganie warunków regulaminu, szczególnie w zakresie czasu 
prezentowanego repertuaru ( 8 min.) oraz terminu przesyłania zgłoszeń ( do 21 stycznia 
2022 r. do godz. 15.00) 

3. Organizator powołuje Komisje Konkursową. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników pokrywa instytucja delegująca. 

6. Za bezpieczeństwo grup dziecięcych odpowiadają ich opiekunowie.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu Przeglądu i zasad kwalifikacji.

8. Nagrody i wyróżnienia wykonawcy odbierają w dniu przeglądu. W przypadku 
nieobecności nagrodzonego uczestnika podczas werdyktu Jury, nagrody można odebrać 
w sekretariacie OKiR.

W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIAMI O PRZEWIDYWANEJ GODZINIE WYSTĘPU 
POINFORMUJEMY OPIEKUNA MAILOWO I TELEFONICZNIE.

ORAGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO SKRÓCENIA 
PRZESŁUCHAŃ DO JEDNEGO DNIA.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 77     415 53 29


