
Regulamin Parafialnego Konkursu Kolęd 

Brzesko-Słotwina 2018 

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 

 

1. Parafialny Konkurs Kolęd odbędzie się w Parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej w Brzesko-Słotwina w dniach 13-14.01.2018 r. 

Miejscem konkursu jest kościół parafialny. 

 

2. Uczestnicy biorą udział w konkursie w dwóch kategoriach: wokalnym  

lub instrumentalnym. 

 

3. Repertuar obejmuje tylko jeden utwór (kolęda lub pastorałka) mający 

ścisły związek z ideą Świąt Bożego Narodzenia. 

 

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

 

5. W konkursie mogą wziąć udział wokaliści lub instrumentaliści. 

 

6. Uczestnicy konkursu  będą oceniani wg następującego kryterium: dobór 

utworu, umiejętności wokalne, interpretacja utworu, poprawność 

wokalna (dykcja, emisja, intonacja), ogólny wyraz artystyczny. 

 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie do 

organizatorów obowiązkowej, indywidualnej karty zgłoszenia, dostępnej 

w zakrystii lub na stronie internetowej Parafii www.parafia-slotwina.pl 

lub przez adres e-mail koledy.slotwina@wp.pl 

 

8. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej w Brzesku. 

 

9. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 

31.12.2017 r. na adres koledy.slotwina@wp.pl lub zostawić w zakrystii. 

 

http://www.parafia-slotwina.pl/
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10.  Utwór podany na karcie zgłoszenia jest obowiązujący i nie podlega 

zmianie. 

 

11.  Organizatorzy przyjmują maksymalnie 30 uczestników. O przyjęciu    

decyduje kolejność zgłoszenia. Lista zakwalifikowanych do konkursu 

zostanie ogłoszona w niedzielę 07.01.2018 r. na stronie internetowej 

parafii i tablicy ogłoszeń w kościele.  

 

12.  Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach: 

 

K1) kategoria przedszkolna; 

K2) kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3; 

K3) kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 7; 

K4) kategoria gimnazjalna i ponadgimnazjalna. 

 

13.  Uczestnicy Konkursu Kolęd mogą wykonywać utwory a capella,  

z towarzyszeniem instrumentów lub podkładem muzycznym na Płycie CD 

lub na pendrive. Płyta może zawierać tylko jeden podkład muzyczny. 

Uczestnicy w kategorii instrumentalnej wykonują utwór na wybranym 

przez siebie instrumencie muzycznym. 

 

14.  Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą. 

 

15.  O kolejności występu decydują organizatorzy. 

 

16.  Powołane przez organizatorów Jury może przyznać I, II, III miejsce  

w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dodatkowo Jury może 

przyznać wyróżnienie. 

 

17.  Przesłuchania odbędą się w sobotę 13.01.2018r. od godz. 10.00 

 w kościele parafialnym. 

 

18.  Wyniki przesłuchań z listą laureatów zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Parafii w sobotę 13.02.2018 r. po godz. 19-tej. 



 

19.  Koncert Laureatów odbędzie się w niedzielę 14.01.2018r. o godz. 16.00. 

 

20.  Na Koncercie swoje utwory zaprezentują Laureaci Konkursu Kolęd 

Brzesko-Słotwina 2018. 

 

21.  Statuetki lub medale, nagrody, i dyplomy wręczone zostaną dla 

wszystkich uczestników konkursu podczas Koncertu Laureatów.  

 

22.  Zgłoszenie do udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe 

warunki regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem Konkursu Kolęd jest Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 

Brzesko-Słotwina 

 

Kontakt:  

e-mail: koledy.slotwina@wp.pl 

 


