
REGULAMIN 
MIEJSKO-GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK 

 I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH – ONLINE 
Korsze 2020 

 
ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 

ul. Wolności 5A 

11-430 Korsze 

tel.(89) 751 39 55 

e-mail: kormok@wp.pl 

e-mail konkursowy: konkurskorsze@wp.pl 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w tym roku Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 

postanowił zorganizować konkurs wokalny w formie online. W przeglądzie mogą wziąć 

udział soliści i duety, które amatorsko uprawiają sztukę wokalną. 

 

WARUNKI KONKURSU 

 

Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet. 

Nagranie powinno być nakręcone ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w 

układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo 

(podkładanie playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów). Prezentowana piosenka 

musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny. 

Dopuszczamy również śpiew bez akompaniamentu. 

Swoje nagrania uczestnicy nagrywają w domu. Nie bierzemy pod uwagę nagrań z 

koncertów i występów. Nagrywamy utwór z widoczną datą (na kartce lub słownie) . 

 

ORGANIZATORZY NIE DOPUSZCZAJĄ PEŁNYCH PLAYBACKÓW. 

 

Przesłane filmiki będą umieszczane przez Organizatora na profilu Facebook Miejskiego 

Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej www.mok.korsze.pl  

 

UCZESTNICY 

Udział w przeglądzie mogą brać osoby zamieszkujące miasto i gminę Korsze. 

 

TERMIN NADSYŁANIA NAGRAŃ  
 

Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać materiał wideo wraz z kartą zgłoszenia oraz 

formularzem RODO do16 grudnia  2020 r. (środa) na 

e-maila: konkurskorsze@wp.pl 
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Wszelkie dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.mok.korsze  

 

KATEGORIE WIEKOWE 
 

I kat.    – 4 – 6 lat 

II kat.    – 7 – 9 lat 

III kat.   – 10 – 12 lat 

IV kat.  – 13 – 16 lat 

V kat.   – POWYŻEJ 17 lat 

 

FORMA PREZENTACJI 

- soliści 

- duety 

REPERTUAR 

Uczestnicy przygotowują tylko jeden utwór spośród kolęd, pastorałek lub piosenek 

świątecznych zarówno polskich jak i zagranicznych. 

CEL PRZEGLĄDU 
 

✓ rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

poprzez  śpiew; 

✓ pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem  

  zwyczaju kolędowania; 

✓ pobudzanie twórczych zainteresowań młodego jak i starszego pokolenia 

zamieszkującego  miasto i gminę Korsze; 

✓ integracja osób utalentowanych muzycznie w niecodziennej rzeczywistości; 

✓ wymiana doświadczeń, pomysłów oraz inspiracja do poszukiwania nowych form 

interpretacji i prezentacji utworów muzycznych; 

✓ kształtowanie umiejętności współzawodnictwa; 

✓ promocja Miasta i Gminy Korsze 

 

JURY,OCENA I NAGRODY 
 

Organizator zapewnia jury. Prezentacje wideo  będą oceniane w 5 kategoriach 

wiekowych za: 

 

✓ indywidualną interpretację piosenki; 

✓ dobór repertuaru ; 

✓ muzykalność, intonację, dykcję; 

✓ możliwości wokalne solisty/solistów; 

✓ ogólny wyraz artystyczny  

 

Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników przeglądu dyplomy za udział, oraz 

nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce.  

 

http://www.mok.korsze/


Dodatkową nagrodę przyznamy dla uczestnika, który pod swym postem na Facebooku 

MOK Korsze zdobędzie największą ilość lajków i pozytywnych komentarzy. 

 

 

WYNIKI 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 grudnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone 

na profilu Facebook Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej 

www.mok.korsze.pl bezpośrednio po ustaleniu werdyktu przez JURY. 

 

Odbiór nagród rzeczowych i dyplomów nastąpi 22 grudnia 2020 r. w biurze MOK Korsze w 

godz. 8.00 – 14.00. 

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!!! 
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