
XXVII GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

REGULAMIN 

I. Organizatorzy konkursu:  

   Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie  

    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie 

II. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja tradycyjnych, staropolskich kolęd i pastorałek w środowisku dzieci                 

i młodzieży. 

2. Kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych. 

3. Rozbudzenie talentów wokalno-instrumentalnych. 

4. Promowanie młodych talentów. 

5. Integrowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłoczew. 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych                              

z terenu gminy Kłoczew. 

2. W konkursie mogą brać udział soliści, zespoły (od 2 osób), instrumentaliści lub 

zespół instrumentalistów. 

3. Każdy uczestnik może wystąpić tylko jeden raz (solo, zespół, instrumentalista). 

4. Wykonawcy będą oceniani w 3 kategoriach wiekowych: 

- przedszkola i klasy 0 

- klasy I – IV 

- klasy V – VIII  

- oraz w kategorii „instrumentalista”  lub zespół instrumentalistów bez podziału 

na kategorie wiekowe. 

5. Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać jedną kolędę lub pastorałkę                            

o maksymalnej liczbie zwrotek – 3 zwrotki.  

6. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie Kart Zgłoszenia do konkursu na adres:  

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew 

lub przesłanie drogą elektroniczną:  gok@kloczew.pl 

7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.01.2023 r. 

mailto:gok@kloczew.pl


 

     8. Konkurs odbędzie się 12.01.2023 r. (czwartek)                                                                

         w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie    

        Rozpoczęcie konkursu: godz. 9:00                                                                                    

     9. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają na koszt własny. 

    10.  Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych   

osobowych uczestnika Konkursu w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia  

Konkursu z jego udziałem. 

 

IV. Kryteria oceniania: 

Oceniając wykonawcę  jurorzy będą brali pod uwagę: 

□ warunki głosowe 

□ muzykalność 

□ interpretację utworu, 

□ ogólny wyraz artystyczny 

Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu. Jego werdykt jest 

niepodważalny. 

Wyniki zostaną podane do wiadomości uczestników po jego zakończeniu, a następnie  

opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury ( www.gok-kloczew.pl ) 

V. Nagrody:    

  - Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu w każdej       

               kategorii wiekowej   

            - Nagrody i  dyplomy zostaną wręczone uczestnikom konkursu  bezpośrednio po   

              jego zakończeniu. 

Pytania dotyczące konkursu można kierować do Organizatorów pod numerem 

tel. 25 75 11 685 /lub 601 157 072 

http://www.gok-kloczew.pl/

