
Regulamin  

XV GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK  

- OŁPINY 2023 -  

I.  ORGANIZATOR:  

Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd  

 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.  

II.  CELE:  

-

  
kultywowanie i pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek,  

-

  
upowszechnienie polskich kolęd i pastorałek,  

-

  
odkrywanie i promowanie młodych talentów wokalnych z terenu gminy,  

-

  
rozbudzenie chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek.  

III.  TERMIN I MIEJSCE:  

23 stycznia 2023 r. (poniedziałek),  

rozpoczęcie o godz. 9:00 - Konkurs dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych I, II,  

III, IV oraz uczniów klas V, VI, VII, VIII szkół podstawowych.  

Dokładny harmonogram występów zostanie podany po wpłynięciu Kart  

zgłoszeniowych.  

Miejsce: Dom Kultury w Ołpinach.  

29 styczenia 2023 r. godz. 15:00 - Koncert Finałowy (występy finalistów) 

w Kościele Parafialnym NMP Królowej Polski w Swoszowej. 

IV.  ZASADY i WARUNKI KONKURSU  
Do udziału w konkursie można zgłosić maksymalnie 2 osoby i 1 zespół (liczący do 5  
osób) z każdej klasy szkół podstawowych z terenu Gminy Szerzyny lub z placówki  
kultury.  

a)  

Osoby indywidualne:  

I grupa: przedszkolaki i oddziały przedszkolne szkół podstawowych  

II grupa: klasy I, II, III, IV szkół podstawowych  

III grupa: klasy V, VI, VII, VIII szkół podstawowych  

b)  

Zespoły:  

I grupa: przedszkolaki i oddziały przedszkolne szkół podstawowych  

II grupa: klasy I, II, III, IV szkół podstawowych  

III grupa: klasy V, VI, VII, VIII szkół podstawowych  

V. CZAS PREZENTACJI - maksymalnie do 4 minut (1 utwór)  

Każdy uczestnik powinien obowiązkowo przygotować tradycyjną kolędę lub pastorałkę w  

języku polskim. Jako druga dopuszczalna jest piosenka świąteczna, którą uczestnik może  

wykonać na życzenie jury.  

VI. OCENA i NAGRODY:  

Powołana przez organizatora komisja dokona oceny śpiewu i/lub gry osób biorących udział  

w konkursie wybierając i nagradzając I, II, III miejsca w każdej grupie.  

Decyzja jury jest ostateczna. Upominki za udział zostaną wręczone po konkursie w Domu  

Kultury w Ołpinach. Nagrody dla osób zajmujących I, II i III miejsca lub/i wyróżnienia zostaną  

wręczone podczas Koncertu Finałowego 29 stycznia w Swoszowej (po występie).  



VII. TERMIN ZGŁOSZENIA  
Wypełnione czytelnie karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do placówek kultury na terenie  
Gminy Szerzyny, w terminie nieprzekraczającym 19 stycznia 2023 r. tj. do czwartku, w godzinach  
pracy GCKiCz.  

VII. INFORMACJE DODATKOWE  

Każda osoba może wystąpić jeden raz, indywidualne lub w zespole.  

Zgłoszony zespół nie może liczyć więcej niż 5 osób.  

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.  

Uczestnicy mogą wystąpić z podkładem muzycznym, z akompaniatorem (który nie podlega  

ocenie) lub a cappella.  

Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD/MP3, keyboard.  

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.  

VIII.  Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:  

Magdalena Woźniak - instruktor ds. kultury w Domu Kultury w Ołpinach,  

tel. 146517446 - Szerzyny, 14619204 - Ołpiny, w godzinach pracy.  



 
        KARTA ZGŁOSZENIOWA  
       XV KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK -  
       OŁPINY 2023 r.  

 

1. Imię I nazwisko 

uczestnika lub 

uczestników 

 

 /W przypadku zgłoszenia 

zespołu - 

NAZWA ZESPOŁU 

 

2. Kategoria konkursowa, 

klasa, wiek: 

 

3. Adres zamieszkania:  

4. Kontakt telefoniczny:  

5. Tytuł utworu:  

6. Wyrażenie zgody Rodzica/ 

Lub Rodziców 
(w przypadku zespołu) 

Akceptacje regulaminu i 

zgoda na przetwarzanie 

przez Organizatora danych 

osobowych 

 

 

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie zawierających wizerunek mojego dziecka- jako uczestnika 

konkursu, danych osobowych oraz informacji o udziale w ramach XV Konkursu Kolęd i Pastorałek - Ołpiny 

2023 poprzez publikowanie tychże materiałów na stronie internetowej Gminy Szerzyny i GCKiCz  w 

Szerzynach oraz na portalach społecznościowych placówek GCKiCz. Oświadczam, że zapoznałem się z 

Regulaminem i akceptuję jego warunki. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 

RODO. 

 

 

 

 

 

 


