
REGULAMIN 
XVII GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK   „Hej, kolędo leć…” 

CHORZELÓW 2016 
 

I. ORGANIZATORZY: 
   Organizatorem XVI Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek jest Samorządowy   Ośrodek  
Kultury i Sportu Gminy Mielec z s. w Chorzelowie. 
 

II. TERMIN I MIEJSCE: 
Konkurs  Kolęd i Pastorałek odbędzie się w dniach 14 stycznia 2016 r. (czwartek), 
 o godz. 10.00  w sali widowiskowej   Ośrodka Kultury. 
 

III. CEL PRZEGLADU: 
  Głównym celem Konkursu jest podtrzymywanie tradycji śpiewania popularnych 
   i odkrywanie mniej znanych i nowych kolęd i pastorałek. 
 

IV. UCZESTNICY: 
     Konkurs Kolęd i Pastorałek adresowany jest do uczniów Przedszkoli, Szkół  
    Podstawowych  i Gimnazjów   z terenu  Gminy Mielec 
      Odbywać się będzie w czterech kategoriach wiekowych: 

- uczniowie przedszkoli  i  klas 0 
- uczniowie klas  I- III  - Szkoły Podstawowe 
-     uczniowie klas IV- VI  - Szkoły Podstawowe  
- uczniowie  klas I-III Gimnazjum  

 

V. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 
Każda Szkoła zgłasza do udziału w Konkursie do 3 solistów lub zespołów wokalnych  
 z każdej kategorii wiekowej ( łącznie każdą może reprezentować do 9 solistów lub zespołów 
wokalnych). 
Każde gimnazjum zgłasza do udziału w Konkursie do 6 solistów lub zespołów wokalnych. 
 Soliści lub zespoły wokalne przygotowują na Konkurs jedną kolędę  i jedną 
 pastorałkę. 
 Prosimy o ograniczenie liczby członków zespołów wokalnych do 4 osób 
oraz o ograniczenie długości  prezentowanych kolęd i pastorałek do 
 3 zwrotek. 
 

  VI. KRYTERIA OCENY I NAGRODY: 
 a) Uczestników oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja artystyczna. 
      Oceniane będą: dobór repertuaru. muzykalność, walory głosowe, poczucie 
        rytmu,  dobór tonacji, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny 
         b) W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia 
 

 VII. TERMIN ZGŁOSZEŃ: 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać  do dnia 8 stycznia 2016r. drogą elektroniczną 

sokis_chorzelow@poczta.onet.eu lub  bozena.t@sokis.eu 
Prosimy o terminowe zgłaszanie uczestników. 
 

ŻYCZĄC SUKCESÓW ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

mailto:sokis_chorzelow@poczta.onet.eu
mailto:bozena.t@sokis.eu


 
KARTA – ZGŁOSZENIE 

XVII  KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 
„Hej kolędo leć….” 

14 STYCZNIA  2016 - CHORZELÓW  
 

1. Imię i nazwisko uczestnika/ w przypadku zespołów wokalnych podać ilość osób, 
nazwisko imię bądź nazwę  zespołu 
…………………………………………………………………………………………. 

 
2. Szkoła Podstawowa 

………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Kategoria wiekowa 
…………………………………………………………………………………………. 

 
4. Repertuar: 

 
a) kolęda………………………………………………………………………… 
 
b) pastorałka……………………………………………………………………. 

 
5. Akompaniament 

…………………………………………………………………………………………. 
 

6. Imię i nazwisko opiekuna 
………………………………………………………………………………………… 

 
7. Potrzeby techniczne 
   
      …………………………………………………………………………………………. 
 

 


