
 

Regulamin 

Gminnego Konkursu 

Kolęd i Pastorałek 

 

I. ORGANIZATOR: 

Wójt Gminy Raniżów 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. 

II. CEL KONKURSU: 

Umożliwienie artystycznej prezentacji kolęd i pastorałek, propagowanie kultury muzycznej,  

kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, rozwijanie talentów estradowych. 

III. KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW: 

- przedszkola i klasy 0, 

- klasy I-III ze szkół podstawowych, 

- klasy IV-VI ze szkół podstawowych, 

- klasy I-III z gimnazjów, 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnicy przygotowują 2 kolędy lub pastorałki i prezentują je w języku polskim. W razie 

dużej  liczby  uczestników  organizator   zapewnia  sobie prawo  do  ograniczenia  występu do 

1 kolędy lub pastorałki, a także do ograniczenia czasowego występu do 3 minut. 

2.W przypadku dużego zainteresowania uczniów konkursem prosimy szkoły o wytypowanie 

maksymalnie 5 uczniów w każdej kategorii wiekowej. 

3.Uczestnicy występują solo. 

4. Śpiew „na żywo” do podkładu muzycznego lub własnego akompaniamentu na dowolnym       

instrumencie muzycznym. 

5. Podkład muzyczny powinien być zarejestrowany na płycie CD w formacie pliku MP3 

lub audio. 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

6. Na płycie CD powinny znajdować się tylko utwory przeznaczone do prezentacji. 

7. Płyta CD powinna być opisana (tytuł utworu, autor, imię i nazwisko uczestnika). 

8. Uczestnicy konkursu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostium, rekwizyt, itp. 

V. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2016r. 

do pokoju GOKSiR nr 20 

lub drogą elektroniczną e-mail: goksir@ranizow.pl 

Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz zgodę na 
wykorzystanie wizerunku medialnego. 

VI. OCENA: 

Prezentacje uczestników oceniane będą przez powołane jury w/w kategoriach wiekowych. 

Jury oceniać będzie: 

- walory głosowe ( + dykcja), 

- czystość i poprawność wykonania, 

- ogólny wyraz artystyczny i sceniczny, własny akompaniament. 

Jury ocenia prezentacje w każdym z w/w kryteriów w skali od 0 do 5 punktów. 

VII. TERMIN KONKURSU: 

7 stycznia 2017 r. (sobota) o godz. 9.00, w sali byłego kina w budynku Urzędu Gminy w 

Raniżowie. 

VIII. NAGRODY: 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a dla laureatów przewidziane są nagrody. 

 


