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Regulamin konkursu kolęd i pastorałek

1. Cel konkursu

Celem konkursu jest:

 podtrzymanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek

 poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych

 rozwijanie talentów muzycznych

 radość wspólnego muzykowania

 promocja uzdolnień wokalno-instrumentalnych młodych 

wykonawców

 wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej

2. Warunki uczestnictwa

Do konkursu zapraszamy solistów w następujących kategoriach 

wiekowych:

- dzieci od 6-12 lat

- młodzież od 13-17 lat

- dorośli od 18 



Zgłoszenia należy dokonać wypełniając i przesyłając na adres 

organizatora: konkurskoled.gckczersk@gmail.com skanu 

podpisanej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem oraz 

nagraniem video w terminie do 20 grudnia 2020r. 

Uczestnicy wykonują 1 utwór.

Nagranie video zgłoszonej prezentacji może być nagrywane przy 

użyciu zarówno amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do 

rejestracji obrazu i dźwięku  z zachowaniem minimum technicznego:

 Minimalna rozdzielczość wideo: 854×480 pikseli, optymalna 

rozdzielczość: 1280×720 pikseli

 Format pliku: AVI, MOV, MP4, WMV

 Plik wideo musi być zintegrowany z dźwiękiem. Nie jest dopuszczalne

przesłanie pliku wideo i pliku dźwiękowego osobno

  Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja

obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek 

ingerencja cyfrowa w nagranie. Tego typu pliki będą automatycznie 

dyskwalifikowane

 Nagrania wideo powinny być wykonane starannie, dźwięk powinien 

być wyraźnie słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych elementów 

jak poboczne rozmowy, nakładające się podkłady muzyczne, 

pozbawione błędów i zniekształceń spowodowanych niedbałym 

nagraniem

 Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa  biorąc pod 

uwagę:
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 dykcję

 własną interpretację kolęd

 muzykalność

 poczucie rytmu

 intonację

 dobór repertuaru i podkładu muzycznego do możliwości głosowych 

wykonawcy

 poprawność repertuaru (utwór będący zgodny z definicją kolędy lub 

pastorałki)

 ogólny wyraz artystyczny

3. Nagrody i wyróżnienia

Powołane przez organizatorów Jury w składzie:

1. Julia Pruszak

2. Izabella Pruszak

3. Katarzyna Thiede

po przesłuchaniu nadesłanych prezentacji, może przyznać:

 trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach

 nagrodę specjalną za najlepszą aranżację kolędy i pastorałki

 wyróżnienia w poszczególnych kategoriach



Jury konkursu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ 

nagród i wyróżnień. Niezależnie od ww. nagród za zgodą 

Organizatora mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

https://gck.czersk.pl do dnia 23 grudnia 2020r. Najlepsze prezentacje 

zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych GCK w 

Czersku oraz na stronach www.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

https://gck.czersk.pl/

