
III   Gminny 

Konkurs  

Kolęd i Pastorałek 
 

„Hej Kolęda, Kolęda” 

Niedziela  9 grudzieo 2018r.,  godz. 14.00 

Organizator: 
GOKSiT Żarnowiec 

ul. Rynek 9 

42-439 Żarnowiec 

Tel. (032) 644 91 14    gok114@poczta.onet.pl       www.goksitzarnowiec.pl 
 

Patronat:  Wójt Gminy Żarnowiec 

 

Cel  imprezy: 

-   kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, 

-   umożliwienie twórczej konfrontacji artystycznej, 

-   łączenie pokoleo poprzez wspólne śpiewanie Kolęd, 

 Warunki uczestnictwa: 

1. Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą byd: 

Soliści, duety, amatorskie zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne 

2. Organizatorzy nie wprowadzają ograniczenia wiekowego uczestników. 

W przypadku dużej ilości zgłoszeo organizatorzy zastrzegają sobie możliwośd 

podziału uczestników ze względu na wiek w następującym przedziale wiekowym: 

- do lat 10 

- od 11 do 14 lat 

- powyżej 14 roku życia 

- dorośli. 

      3.   Wykonawca (zespół) jest zobowiązany do przygotowania jednej kolędy lub pastorałki. 

             Utwór może  byd wykonywany przy akompaniamencie własnego instrumentu lub  

             podkładu muzycznego. Zgłaszający są zobowiązani do przesłania karty zgłoszenia na adres: 

GOKSiT Żarnowiec   ul. Rynek 9 ,   42 – 439 Żarnowiec,  w terminie do dnia  5 grudnia  2018 roku. 

4. Kolejnośd prezentacji uczestników ustalona będzie przez Organizatora 
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Jury: 

       

 Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów jury, 

 które przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Wszyscy  uczestnicy otrzymają dyplom. 

    

Laureaci przeglądu będą mogli wystąpid podczas koncertu WOŚP, który odbędzie się w Domu Kultury  

w Żarnowcu 13 stycznia 2019r.  

 

Kryteria oceny: 

    Komisja konkursowa oceni: 

 Walory wokalne 

 Aranżację oraz interpretację 

 Dobór repertuaru 

 Sposób wykonania. 

 

Ramowy program przeglądu 

       

godz. 13.30  próby mikrofonów 

godz.  14.00  przesłuchania konkursowe 

godz.  16.00  ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu. 

W przypadku dużej ilości zgłoszeo podane wyżej godziny mogą ulec zmianie. 

 

Pozostałe uwagi: 

W czasie konkursu prezentowane będą wystawy rękodzielnicze artystów i twórców ludowych Gminy 

Żarnowiec. 

 

Wszelkie informacje można uzyskad także pod numerem telefonu  (32) 644 91 14 

Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania w celach informacyjnych lub  

promocyjnych. 

O wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator. 

 

Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o przeglądzie. 

  

      


