
„KOLĘDOWAĆ MAŁEMU...” - VII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 
ZATOR 2015 

Regulamin 

Organizator  

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki 

Termin 

17 stycznia 2015 roku, godz.15.00 

Miejsce: Sala koncertowe Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze  

(Plac Jana Matejki 1) 

Cel konkursu: 

- Rozbudzanie talentów wokalno – instrumentalnych. 

- Kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych. 

- Stworzenie możliwości zaprezentowania się przed szerszą publicznością 

- Integrowanie dzieci i młodzieży  

Kategorie konkursu: 

Uczestnicy (młodzież mieszkająca lub ucząca się w Dolinie Karpia) - podział na grupy wiekowe: 

 Grupa I: przedszkola 

 - Grupa II: uczniowie  kl. I-III 

 - Grupa III: uczniowie kl. IV-VI 

 - Grupa IV: gimnazjaliści 

 - Grupa V: otwarta (licealiści i starsi) 

Forma prezentacji: 

Soliści 

Zespoły wokalne/wokalno – instrumentalne  

Chóry  

Zasady uczestnictwa:  

Uczestnicy przygotowują jeden utwór spośród kolęd, pastorałek lub piosenek świątecznych 

wyłącznie w języku polskim. 

- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 4 min. (max. 3 zwrotki) 

- wykonawcy  wykorzystują muzykę na żywo lub półplayback (Płyta CD, na której znajduje się 

tylko podkład do prezentowanego utworu!!!!!!) uczestnicy wykorzystujący podkłady z 

wokalem  zostaną zdyskwalifikowani! 
- utwory wykonywane są tylko w języku polskim 

- podkłady wyłącznie w formacie audio/MP3 

Termin zgłoszenia: 

12 stycznia 2015 r.  

Forma zgłoszenia (karta uczestnictwa) 

 - e-mail 

 - osobiście 

Biuro organizatora: 

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki 

32-640 Zator, Plac Jana Matejki 1 

tel/fax 033 8412-166, e-mail sekretariat@rokzator.pl 

dokładne informacje na www.rokzator.pl(portal informacyjny) 

Ocena i nagrody: 

Jury oceniało będzie: Dobór repertuaru; Walory głosowe; Interpretację; Muzykalność, Ogólny wyraz 

artystyczny 

 
Przegląd  Kolęd i Pastorałek  ma charakter imprezy otwartej, warunkiem uczestnictwa w zmaganiach 

konkursowych  jest terminowe złożenie karty uczestnictwa. Uczestnictwo w przeglądzie jest jednoznaczne z 

akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,  w tym również wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 

1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 

z późn zm.)  na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach 

uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego  rozpowszechniania przez  organizatorów bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy oraz  wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

        

          ZAPRASZAMY!!! 

mailto:zyciezip@interia.pl
http://www.okzator.com/

