
  REGULAMIN  KONKURSU  KOLĘD  I   PASTORAŁEK                                                                   

.                    „ŚPIEWAJCIE  I  GRAJCIE MU„ 

 

I. ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla 

Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej w ramach 

realizowanego Rządowego Programu  Wieloletniego na rzecz osób 

starszych Aktywni+ . 

II. CEL  KONKURSU: 

Celem konkursu jest popularyzacja tradycyjnych, staropolskich kolęd  i 

pastorałek w środowisku seniorów, osób dorosłych, młodzieży i dzieci. 

III. TERMIN I  MIEJSCE KONKURSU: 

06 grudnia 2022r od  godz.16-ta – salki katechetyczne Kościoła Św. 

Trójcy w Bielsku Białej. Osoby poniżej 16 roku życia prosimy o 

przybycie z opiekunem lub rodzicem. 

IV. UCZESTNICY: 

- kategoria I – SENIORZY 

- kategoria II- wiek przedszkolny 

- kategoria III – uczniowie szkół podstawowych 

- kategoria IV – młodzież szkół ponadpodstawowych 

- kategoria V – dorośli 

     V.          WARUNKI UCZESTNICTWA      

                  W przeglądzie mogą brać udział soliści, duety, zespoły wokalne oraz  

instrumentalne reprezentanci Klubów Seniora, Kół Emerytów i Rencistów, 

Organizacji Pozarządowych,  Szkół, Przedszkoli oraz osoby dorosłe   

niezrzeszone w organizacjach i klubach.   

Uczestnicy przygotują jedną kolędę i jedną pastorałkę staropolską . Warunkiem 

przystąpienia do konkursu jest przesłanie zgłoszenia oraz podkładu muzycznego 

w formacie mp3 lub wav na adres mailowy: e.regnowska@wp.pl lub dostarczyć 

osobiście do siedziby Stowarzyszenia  do dnia 30.11.2022r. 

Karta zgłoszenia i regulamin do pobrania ze strony internetowej 

www.sercedlaserca.org.pl 

http://www.sercedlaserca.org.pl/


Dopuszcza się wykonanie kolędy lub pastorałki przy  własnym 

akompaniamencie, podkładem na płycie CD , pendrive  lub przy 

akompaniamencie organizatora. 

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i mikrofony. 

Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na wykorzystanie przez 

organizatora  wizerunku oraz zarejestrowania w formie obrazu i dźwięku 

nagrania audio i video występu. 

Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

V. KOMISJA  KONKURSOWA: 

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie powołana    

przez organizatora Komisja Konkursowa. 

Dokonując  oceny wykonawców Jury bierze pod uwagę: 

- warunki głosowe                                                                                                                        

- muzykalność                                                                                                                           

- dobór repertuaru                                                                                                                   

- interpretację                                                                                                                                

- dykcję                                                                                                                                                

- ogólny wyraz artystyczny   

      VI.         NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA: 

Jury przyzna nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatora i sponsorów: 

-  statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie  I,II i III miejsca w każdej 

kategorii wiekowej, 

- dyplomu uczestnictwa oraz drobne upominki dla pozostałych uczestników. 

Jury może w uzasadnionych przypadkach zaproponować zmiany w przydziale 

nagród. Zastrzega sobie także prawo do przyznania wyróżnień i nagrody 

specjalnej GRAND PRIX. 

VI. SPRAWY  ORGANIZACYJNE: 

Kolejność prezentacji ustala organizator. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu oraz na stronie 

Stowarzyszenia, Parafii i FB. Zwycięzcy poszczególnych kategorii ( I,II,III miejsca) 

wystąpią w koncercie galowym „Kolędowanie z gwiazdą”. O miejscu i terminie 



zostaną powiadomione przez organizatorów. Nagrody i dyplomy zostaną 

wręczone podczas uroczystości finałowych. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, nagród i 

terminów z przyczyn niezależnych od organizatorów. 

Dodatkowych informacji w sprawach konkursu udziela Pani Ewa Biłek 

Regnowska - Koordynator Programu Aktywni + , tel.  602 138 820. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  


