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Cele konkursu: 

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentacji swoich umiejętności gry na instrumencie;  

2. Umożliwienie Uczestnikom kontaktu z publicznością i występu przed publicznością;  

3. Kształtowanie u dzieci i młodzieży zamiłowania do kolęd i pieśni bożonarodzeniowych,  

4. Doskonalenie poziomu wykonawczego, aranżacyjnego i interpretacyjnego, 

5. Rozwijanie zdolności interpretacyjnych i aranżacyjnych, a także dostrzegania piękna w polskich 

pieśniach bożonarodzeniowych, 

6. Popularyzacja polskich kolęd i pastorałek, 

7. Konfrontacja dorobku artystycznego i umiejętności wykonawczych instrumentalistów 

8. Podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży. 

 

Mikołów 2018 
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REGULAMIN KONKURSU 

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

ponadgimnazjalnych, placówek pozaszkolnych (z wyłączeniem szkół muzycznych) oraz osób 

indywidualnych. 

2. W Konkursie biorą udział TYLKO soliści - instrumentaliści. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich instrumentów z wyjątkiem keyboardów. 

4. Uczestnicy przygotowują obowiązkowo opracowanie instrumentalne kolędy pt. „Cicha noc”  

lub „Lulajże Jezuniu” oraz dowolną kolędę, pastorałkę, albo inny utwór związany tematycznie  

z okresem świąt Bożego Narodzenia. 

5. Program należy wykonać z pamięci. 

6.  W razie dużej liczby wykonawców uczestnicy będą wykonywać tylko jeden utwór wskazany przez 

Komisję oceniającą. 

7. Konkurs odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Mikołowie, ul. Karola Miarki 5, w dwóch kategoriach wiekowych: 

    I kategoria:  szkoły podstawowe do klasy 6 włącznie 

   II kategoria: 7 klasy szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe i placówki 

8. Komisja oceniać będzie: umiejętności wykonawcze, walory muzyczne, stopień trudności 

wykonywanych kolęd i pastorałek, oryginalność wykonania, interpretacja, aranżacja, ogólne 

wrażenie artystyczne. 

9. Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez Organizatora. 

10. Czas wystąpienia: max. 4 minuty. 

11. Każdy Uczestnik może być reprezentantem tylko jednej placówki. 

12. Organizator nie zapewnia akompaniatora. 

13. Przesłuchania odbywają się jednorazowo i publicznie. 

14. Decyzja Komisji jest ostateczna.  

15. Wszyscy finaliści Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody i wyróżnienia. 

16. Zgłoszenia do Konkursu zawierające kartę zgłoszenia należy przesyłać do dnia 05 stycznia 2018 r. 

(piątek) na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. K. Miarki 9, 43 - 190 MIKOŁÓW; 

e-mail: ognisko@oppmikolow.pl 

17. Szczegółowych informacji o Konkursie udziela organizator: mgr Szymon Kopiec (tel. 609175856) 

18. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się po zakończeniu przesłuchań konkursowych. 

19. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu. 

20. W dniu konkursu NIE WOLNO zmieniać repertuaru zadeklarowanego w zgłoszeniu,  

ani składu uczestników reprezentujących daną placówkę. 

21. Placówka dysponuje pianinem cyfrowym, sprzętem nagłaśniającym, informacje o potrzebach 

dotyczących instrumentów oraz sprzętu nagłaśniającego należy umieścić na zgłoszeniu 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

VII KONKURS INTERPRETACJI INSTRUMENTALNEJ  

KOLĘD I PASTORAŁEK 2018 

 

Imię i nazwisko uczestnika ...................................................................................................................................................................................... 

 

Wiek uczestnika/kategoria ....................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

Program /tytuł, autorzy/ .................................................................................................................................................................................................. 

 

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

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

 
 
 
Termin zgłoszenia - do 05. 01. 2018 r. (piątek) 

 

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

                    /podpis zgłaszającego/ 

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia  
VII Konkursu Interpretacji Instrumentalnej  2018.    

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


