
 
 
 
 

 X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK  
„KOLĘDOWANIA CZAR” 

 
Organizator: 

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie 
oraz 

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie 
 

 

 
Cele konkursu: 

 Pobudzanie aktywności twórczej uczniów 

 Promocja utalentowanych dzieci i młodzieży 

 Umożliwienie dzieciom publicznej prezentacji umiejętności wokalnych 

 Kultywowanie wśród dzieci tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

 
REGULAMIN 

 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie ,,Kolędowania czar” jest prawidłowo 
wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa przesłana do dnia 25 listopada 2019 r. na 
adres: 

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Dąbrowszczaków 3 

10 – 538 Olsztyn 
z dopiskiem ,,Kolędowania czar 2019” 

bądź na adres mailowy: animacja@mok.olsztyn.pl oraz wyrażenie zgody (załącznik  
nr 1) przez rodzica na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz 
udostępnienie wizerunku dziecka. 

 
2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

Kl. I-III szkoły podstawowej 
Kl. IV-VI szkoły podstawowej 

Kl. VII, VIII szkoły podstawowej 
3. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety oraz małe zespoły do 5 osób. Każdą 
szkołę może reprezentować tylko jeden wykonawca (solista, duet, zespół) z danej grupy 
wiekowej, chyba że organizator postanowi inaczej. 
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania jednej kolędy, pastorałki lub 
piosenki o tematyce świątecznej w języku polskim; czas prezentacji utworu – do 5 
minut. 
5. Organizator dysponuje profesjonalnym nagłośnieniem oraz Clavinovą (instrument 
elektroniczny z ważoną klawiaturą). Pozostałe instrumenty muzyczne należy zapewnić 
sobie we własnym zakresie. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego bez 
linii melodycznej, dostarczonego osobiście bądź przez opiekuna do akustyka na 



nośniku CD albo USB. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość ani 
dostarczenie podkładu. 
6. Utwór podany na karcie zgłoszeniowej nie podlega zmianie w dniu występu. 
7. Kolejność prezentacji konkursowych ustala organizator. 
8. Kryteria oceny uczestników konkursu: 
 wrażenia estetyczno-artystyczne, interesująca aranżacja, oryginalny akompaniament, 
 niekonwencjonalna i przekonująca interpretacja, 
 poprawność i czystość wykonania piosenki i in. 

9. Konkurs odbędzie się 4 grudnia (środa) 2019 roku o godz. 10.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 3. 
10. Występy oceniane będą przez komisję konkursową składającą się z osób związanych 
z olsztyńską sceną muzyczną. 
11. Nagrodą główną jest występ laureatów (miejsca: I, II, III) na scenie staromiejskiej 6 
grudnia 2019 r. Przewidziane są również dyplomy oraz nagrody. 
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 


