
REGULAMIN XVIII 

„KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

W CHORZOWIE 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego konkursu. 

Przesłuchania wykonawców odbywają się w następujących kategoriach: 

1. solista(ka)                                 
2. duet                                            
3. zespół wokalny (do 10 osób) 
4. zespół wokalno-instrumentalny (10 osób) 

 
1. Szkołę może reprezentować 2 solistów, 1 duet, 1 zespół wokalny i 1 zespół wokalno - instrumentalny. W każdej 

kategorii (solista, duet, zespół wokalny oraz zespół wokalno-instrumentalny) wyłonieni zostaną zwycięzcy – I, II, III 
miejsce, przyznane zostaną wyróżnienia oraz GRAND PRIX konkursu. 
 

2. Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór (kolędę, pastorałkę, piosenkę o tematyce  Bożonarodzeniowej). 
 
3. Podkład muzyczny do przygotowanego utworu powinien być na płycie CD lub pamięci USB (pendrive) w dwóch 

5. podpisanych egzemplarzach - 1 do dyspozycji organizatorów(dodatkowo można przesłać e-mailem w formacie 
mp3). 

 
6. Jury oceniać będzie: trafność doboru, interpretację, oryginalność wykonania, poprawność muzyczną 

wykonywanego utworu. 
 

7. Przesłuchania odbędą się 11.01.2023r. w Miejskim Domu Kultury „Batory”. Informację o godzinie rozpoczęcia 
przesłuchań konkursowych prześlemy po otrzymaniu Państwa zgłoszeń. 
 

8. Zgłoszenie prosimy przesyłać ostatecznie do 3.01.2023r. na adres SP nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, 
ul. ks. J. Czempiela 52, 41-506 Chorzów, Tel.(32)2466226 lub e-mail kowalska.sylwia@sp18.chorzow.pl  
Tel.661895601 

 
9. Ocenie jury podlegać będą tylko występy przygotowane zgodnie z regulaminem konkursu.  

 
10. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.  

11. Podstawą zakwalifikowania do konkursu jest prawidłowo i czytelnie wypełnione formularz zgłoszeniowy 

(załącznik nr1) oraz formularz RODO (załącznik nr 2). 

12. Lista laureatów zostanie zaprezentowana w mediach społecznościowych. 

13. W dniu konkursu uczestnicy i opiekunowie otrzymają podziękowania. Werdykt Jury zostanie ustalony i ogłoszony 

w dniu konkursu po wszystkich występach oraz opublikowany na stronie szkoły. Nagrody zostaną dostarczone do 

szkół po feriach zimowych ( do 3 lutego 2023r.). 

14. ZMIANA REPERTUARU JEST MOŻLIWA OSTATECZNIE NA DWA DNI PRZED PRZESŁUCHANIAMI TJ. 

DO 09.01.2023r. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 



 


