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Regulamin Parafialnego Konkursu Kolęd  

Brzesko-Słotwina 2017 

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 

 

1. Parafialny Konkurs Kolęd odbędzie się w Parafii MB Częstochowskiej Brzesko 
Słotwina w dniach 14-15.01.2017, miejscem konkursu jest kościół parafialny. 
 

2. Uczestnicy biorą udział w konkursie wokalnym.  
 

3. Repertuar powinien obejmować tylko: kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne, 
mające ścisły związek z ideą Bożego Narodzenia. 
 

4. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór (czas wykonania do 5 minut).  

5. W konkursie mogą wziąć udział: soliści i zespoły. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie do organizatorów 
obowiązkowej, indywidualnej karty zgłoszenia, dostępnej w zakrystii i na stronie 
internetowej.  

Soliści i wokaliści zespołów mogą być tylko z naszej parafii, jeżeli chodzi o 
instrumentalistów, czy chórki w zespołach to organizatorzy zgadzają się, że to mogą 
to być tez osoby spoza naszej parafii. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 06.01.2017 na adres 
e-mail: koledy.slotwina@wp.pl lub zostawić w zakrystii. Utwór podany na karcie 
zgłoszenia jest obowiązujący i nie podlega zmianie. 
 

Organizatorzy przyjmą maksymalnie 25 uczestników, o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszenia. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ogłoszona w niedzielę 
08.01.2017. 
 

7. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych: 

K1) kategoria przedszkolna, 
K2) kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3, 
K3) kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6, 
K4) kategoria gimnazjalna, 
K5) kategoria szkół ponadgimnazjalnych. 
 

W zespole kategorię określa wiek najstarszego członka zespołu. 

mailto:koledy.slotwina@wp.pl


 
2 

 

8. Uczestnicy Konkursu Kolęd mogą wykonywać utwory a cappella, z towarzyszeniem 
instrumentów lub z podkładem muzycznym na płycie CD lub na pendrive. 
Płyta ma mieć nagranie tylko jednego podkładu muzycznego. 

 
9. Organizatorzy Konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą. 

10. O kolejności występu decydują organizatorzy. 

 
11. Powołane przez organizatorów Jury może przyznać: 

1) tytuł laureata dziesięciu wykonawcom z wszystkich grup wiekowych; 

2) nagrodę główną - 1. miejsce w konkursie - jednemu z wybranych dziesięciu 
laureatów;  

3) wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 
 

12. Przesłuchania odbędą się w sobotę 14.01.2017 od godz. 10:00 w kościele. 

Wyniki przesłuchań z alfabetyczną listą laureatów zostaną opublikowane na stronie 
internetowej parafii w sobotę po godz. 19-tej. 

 

Koncert Laureatów odbędzie się w niedzielę 15.01.2017 o godz. 16:30. 
 

Na koncercie 10 laureatów zaprezentuje swoje utwory, a kolędę finałową wykonają 
wszyscy uczestnicy konkursu. 
 

Nagrody, medale i dyplomy zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów. 
 
20. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki 
regulaminu. 
 
 

 

Organizatorem Konkursu jest Parafia MB Częstochowskiej Brzesko Słotwina 

 
Kontakt:  

e-mail:   koledy.slotwina@wp.pl 
 

 

mailto:koledy.slotwina@wp.pl

