
 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE 
 
 

zaprasza na 
 
 

 
 
 

VI Powiatowy 

Festiwal Kolęd i Pastorałek 

2017 

 
 

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich 
oraz placówek edukacji pozaszkolnej 

 
 
 
Cele:  
 

 pobudzanie i rozwijanie zainteresowań kolędami wśród dzieci i młodzieży, 

 popularyzacja polskich i zagranicznych kolęd i pastorałek, 

 konfrontacja dorobku artystycznego i umiejętności wykonawczych solistów, 

 doskonalenie poziomu wykonawczego i interpretacyjnego, 

 podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży, 

 integracja międzyszkolna 
 



 

REGULAMIN KONKURSU 
1. Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej - mgr Jadwiga Gorol  

i mgr Anna Palka. 

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

szkół ponadgimnazjalnych i placówek pozaszkolnych; 

3. Każdą placówkę mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby; 

4. W festiwalu mogą brać udział wyłącznie soliści; 

5. Uczestnicy przygotowują dwie kolędy lub pastorałki w języku polskim lub obcym  

z akompaniamentem własnym, podkładem lub akompaniamentem innej osoby;  

w przypadku dużej ilości uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia 

repertuaru uczestników do jednego utworu; 

6. W ocenie uczestników komisja będzie brać pod uwagę przede wszystkim: 

a. dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku wykonawcy); 

b. poziom wykonania (dykcja, intonacja, interpretacja, technika wokalna); 

c. ogólne wrażenie artystyczne. 

7. Organizacja przeglądu: 

a. Konkurs odbędzie się 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej w Mikołowie (ul. Karola Miarki 9). 

b. Kolejność występujących uczestników będzie losowana przed konkursem. 

c. Wykonawcy będą oceniani w swoich grupach wiekowych w trzech kategoriach:  

 Kategoria dziecięca: klasy 1 - 3 

 Kategoria dziecięca: klasy 4 - 6 

 Kategoria młodzieżowa: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne 

8. Zgłoszenia pisemne do 3 stycznia 2017 r. (wtorek) przyjmuje sekretariat OPP  

w Mikołowie - ul. Karola Miarki 9 (tel. 32/ 226 05 11). 

Zgłoszenie musi zawierać: 

a. imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

b. tytuł i autora prezentowanych utworów,  

c. oznaczenie kategorii, 

d. nazwę szkoły lub innej placówki, telefon kontaktowy oraz nazwisko opiekuna, 

e. rodzaj akompaniamentu, potrzeby związane z nagłośnieniem 

9. UWAGI końcowe: 

a. W dniu konkursu NIE WOLNO zmieniać repertuaru zadeklarowanego  

w zgłoszeniu, ani składu uczestników reprezentujacych daną placówkę. 

b. Placówka dysponuje pianinem, pianinem cyfrowym, sprzętem nagłaśniającym, 

informacje o potrzebach dotyczących instrumentów oraz sprzętu nagłaśniającego 

należy umieścić na zgłoszeniu 

10. Wszelkich informacji udziela osoba odpowiedzialna za organizację konkursu. Kontakt 

telefoniczny z mgr Jadwigą Gorol: 506 - 525 - 245 



 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 

VI POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 

 
 

Imię i nazwisko 
 

Kategoria/wiek 
 

 

Repertuar 

 

 

 

Placówka zgłaszająca/ 

adres/telefon 

 

 

Nauczyciel/  

imię nazwisko/telefon 

 

 

Potrzeby techniczne/ 

rodzaj akompaniamentu 

 

 

 


