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Serdecznie zapraszamy! Wstęp 

wolny! 
                                                                   

SPONSORZY:    

P.H.U. „ROBI-2” W MIKOŁOWIE 

PRYWATNE STUDIUM MUZYCZNE W MIKOŁOWIE 

 

Mikołów 2016



REGULAMIN KONKURSU 

Cele konkursu: 

1. Pobudzanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań pastorałkami i kolędami, 

2. Rozwijanie zdolności przeżywania i dostrzegania piękna w polskich pieśniach 

bożonarodzeniowych, 

3. Popularyzacja polskich kolęd i pastorałek, 

4. Konfrontacja dorobku artystycznego i umiejętności wykonawczych solistów i zespołów, 

5. Doskonalenie poziomu wykonawczego i interpretacyjnego, 

6. Podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek pozaszkolnych.  

2. W Konkursie mogą brać udział soliści i zespoły wokalne (do 6 uczestników). 

3. Uczestnicy przygotowują obowiązkowo własne opracowanie kolędy pt. „Cicha noc” oraz 

dowolną  kolędę lub pastorałkę. Program należy wykonać z pamięci, z własnym lub 

nagranym akompaniamentem.  

4. Konkurs odbędzie się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w dniu  

09 stycznia 2016 r. (sobota): 

 godz. 10.00 - przesłuchania uczestników; 

 godz. 13.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu. 

5. Komisja Konkursowa dokona oceny finalistów według następujących kryteriów: 

 intonacja, 

 oryginalność wykonania, „pomysł” na kolędę, 

 interpretacja, 

 aranżacja, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna.  

7. Wszyscy finaliści Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody  

i wyróżnienia. 

8. Zgłoszenia do Konkursu zawierające kartę zgłoszenia oraz tekst i nuty drugiego utworu 

należy przesyłać do dnia 30 grudnia 2015 r. (środa) na adres: 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. K. Miarki 9, 43 - 190 MIKOŁÓW 

9. Szczegółowych informacji o Konkursie udziela organizator: mgr Stanisław Szlegier  

(tel. 600-146-539) 

10. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu. 



OGNISKO  PRACY POZASZKOLNEJ 
43-190 Mikołów; ul. Karola Miarki 9 

tel./fax: 32/ 226-05-11 
www.oppmikolow.pl  

KARTA ZGŁOSZENIA 

V POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2016 

 

Imię i nazwisko/Nazwa zespołu .......................................................................................................................................................................... 

 

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

 

Adres, telefon .......................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

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

 

Placówka zgłaszająca /nazwa, adres, telefon/ .................................................................................................................................... 

 

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

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

 

Nauczyciel prowadzący /imię i nazwisko, telefon/................................................................................................................................ 

 

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

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

 

Drugi utwór /tytuł, autorzy/ ......................................................................................................................................................................................... 

 

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

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

 
Termin zgłoszenia - do 30. 12. 2015 r. (środa) 

 

        ................................................................................... 

                    /podpis zgłaszającego/ 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia  
V Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2016.    

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). 

http://www.oppmikolow.pl/

