
XIV POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD, 

PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH  

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU 

 

Cele Przeglądu: 

• popularyzacja tradycyjnych i współczesnych kolęd, pastorałek oraz piosenek świątecznych;  

• promocja dziedzictwa kulturowego związanego z obyczajami i tradycją przeżywania Świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku;  

• kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze;  

• promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego;  

• krzewienie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów wrażliwości na muzykę;  

• promowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych formach zajęć jako szansy 

na rozwijanie swoich zainteresowań i talentów. 

 

Organizatorzy: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie,  

• Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie,  

• Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby XIV Powiatowy Przegląd Kolęd, 

Pastorałek i Piosenek Świątecznych odbył się w jak najbezpieczniejszej formie  

i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

 

Terminy i miejsca:  

I etap: przesłuchania konkursowe dla solistów i zespołów odbędą się w dniach  

11-12 stycznia 2023 r. (środa oraz czwartek) w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Zbuczynie (ul. Jana Pawła II 3, 08-106). 



II etap: ogłoszenie wyników poprzez publikację listy laureatów na stronie internetowej 

Organizatora (www.gokzbuczyn.pl) – 13 stycznia 2023 r.  

III etap: Koncert Finałowy Laureatów i wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 19 

stycznia 2023 r. (czwartek) w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.  

O dokładnej godzinie występu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Warunki uczestnictwa: 

• Konkurs obejmuje terytorium powiatu siedleckiego: tj. gminy Domanice, Korczew, 

Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, 

Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn (z wyłączeniem Miasta Siedlce). Skierowany jest  

do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów reprezentujących szkoły, kluby, świetlice, 

domy kultury, parafie, biblioteki i Koła Gospodyń Wiejskich. Do udziału w konkursie 

mogą się zgłaszać również osoby indywidualne (nie reprezentujące żadnej placówki 

kulturalno-oświatowej) oraz uczniowie uczęszczający do siedleckich szkół,  

ale zamieszkałych poza terenem Miasta Siedlce. 

• W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści i zespoły.  

• Zespół może liczyć maksymalnie 15 osób. 

• Każda placówka może zgłosić maksymalnie dwóch wykonawców w każdej kategorii 

wiekowej (tj. solista i zespół, dwóch solistów lub dwa zespoły). 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie poprawnie wypełnionej 

elektronicznej karty zgłoszenia do 5 stycznia 2023. do godz. 17.00.  

• Elektroniczna karta zgłoszenia dostępna jest pod linkiem: 

https://forms.gle/7StEdf3raC9aTqW68 oraz na stronie internetowej: 

www.gokzbuczyn.pl. 

• Podpisane i zeskanowane klauzule informacyjne w formacie PDF należy przesłać na 

adres mailowy: konkursy@gokzbuczyn.pl do 9 stycznia 2023 r. lub dostarczyć  

do Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie najpóźniej w dniu Przeglądu 30 minut 

przed występem.  

• W przypadku solistów klauzule informacyjne zobowiązany jest dostarczyć instruktor, 

rodzic lub opiekun prawny, zaś w przypadku zespołów instruktor zobowiązany jest  

do dostarczenia wszystkich klauzul członków zespołu w jednej wiadomości mailowej. 
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• Pliki PDF zawierające klauzule informacyjne należy podpisać według następującego 

schematu: imię-i-nazwisko-uczestnika (np. Jan-Kowalski). 

• Akompaniament mogą stanowić podkłady muzyczne w formacie MP3 lub muzyka 

wykonywana „na żywo”. Zespół akompaniujący może liczyć maksymalnie 3 osoby. 

Utwory mogą być również śpiewane a’capella (bez akompaniamentu).  

• Podkłady muzyczne w formacie MP3 należy przesłać drogą elektroniczną na adres 

mailowy: konkursy@gokzbuczyn.pl najpóźniej do 9 stycznia 2023 r. W przypadku 

problemów technicznych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 500 799 675. 

Uwaga! Prosimy nie przynosić podkładów muzycznych na nośniku zewnętrznym 

(typu pendrive) w dniu Przeglądu. 

• Pliki MP3 zawierające podkłady muzyczne należy podpisać według następującego 

schematu: imię-i-nazwisko-uczestnika-tytuł-utworu (np. Jan-Kowalski-Cicha-Noc).  

• Utwory, które będą wykonywane przez uczestników Przeglądu mogą być ich własną 

twórczością. 

• Kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne muszą być wykonane w języku polskim. 

• Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór. Maksymalny czas występu: 5 minut. 

• Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru,  

który wcześniej nie został przez nich wykorzystany w innym konkursie wokalnym. 

• Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestników. 

• Lista uczestników wraz harmonogramem występów zostanie opublikowana na stronie 

www.gokzbuczyn.pl do 10 stycznia 2023 r. 

 

Kategorie wiekowe: 

• szkoły podstawowe klasy I – III,  

• szkoły podstawowe klasy IV – VI,  

• szkoły podstawowe klasy VII – VIII,  

• szkoły ponadpodstawowe,  

• dorośli, w tym seniorzy. 
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Jury:  

• Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja powołana przez 

Organizatorów.  

• Jury oceniając będzie brać pod uwagę następujące kryteria:  

- rytm, intonacja, emisja głosu,  

- dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawców,  

- estetyka i dostosowanie wizerunku scenicznego do prezentowanego utworu,  

- feeling (wyrażanie emocji), interpretacja piosenek,  

- ogólny wyraz artystyczny,  

- zgodność prezentacji z Regulaminem Przeglądu. 

• Postanowienia Jury są ostateczne i niepodważalne. Wykonawcy niespełniający wymogów 

formalnych nie będą oceniani. 

 

Nagrody:  

• Wszyscy uczestnicy XIV Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych otrzymają 

pamiątkowe dyplomy za udział w dniu konkursu.  

• W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca: I, II, III oraz wyróżnienia.  

• Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas Koncertu Finałowego Laureatów 

19 stycznia 2023 r. (czwartek) w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.  

• Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału w Koncercie Finałowym Laureatów.  

• Powołane przez Organizatorów Jury może przyznać GRAND PRIX PRZEGLĄDU. 

 

Postanowienia końcowe:  

• Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają Jury i Organizatorzy.  

• Organizatorom przysługuje prawo do interpretacji Regulaminu. 

• W przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników, Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo wydłużenia konkursu o kolejny dzień (tj. 13 stycznia 2023 r.).  

• W przypadku zbyt małej frekwencji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia 

kategorii lub odstąpienia od realizacji Przeglądu. 

• Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą Organizatorów.  



• Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania 

prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje 

wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie  

i przestrzeni wprowadzanie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych  

i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechniania 

w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Przeglądzie jest wyrażeniem zgody  

na powyższe warunki. 

 

Regulamin, elektroniczna karta zgłoszenia oraz klauzule informacyjne dostępne są na stronie: 

www.gokzbuczyn.pl 

 

Wszelkich informacji dotyczących Przeglądu udzielają instruktorzy  

Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. 
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