
 

X WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD 
KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

      Korsze, 17. 12. 2021 r. 
 

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 
Koordynator przeglądu: Katarzyna Żwierełło 

kontakt: od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 16.00 
tel.(89) 751 39 55 

 
MIEJSCE IMPREZY 

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Wolności 5 A 
11-430 Korsze 

sala widowiskowa MOK Korsze 
 

UCZESTNICY 
Konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów z województwa warmińsko-mazurskiego uprawiających sztukę 
wokalną amatorsko. Uczestników zgłaszają instytucje kultury, oświaty, organizacje pozarządowe itp. Można również 
dokonać zgłoszenia indywidualnie. 

 
TERMIN IMPREZY 

17 grudnia 2022 r. (sobota), godz. 1000 
 

KATEGORIE WIEKOWE 
SOLIŚCI         ZESPOŁY (minimum 4 osoby) 
I kat.  – PRZEDSZKOLE (4--6 lat)         I kat.    – PRZEDSZKOLE (4--6 lat) 
II kat.  – KLASY I-III            II kat.   – KLASY I-III   
III kat.  – KLASY IV-VI            III kat.  – KLASY IV-VI 
IV kat.  – KLASY VII-VIII      IV kat.  – KLASY VII-VIII 
V kat.  – SZKOŁY ŚREDNIE I DOROŚLI     V kat.   – SZKOŁY ŚREDNIE I DOROŚLI 
 
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii. Uczestnicy przeglądu 
zobowiązani są do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub dokumentu tożsamości. 

 
FORMA PREZENTACJI 

Każdy solista/zespół prezentuje tylko jeden dowolnie wybrany utwór spośród kolęd, pastorałek lub piosenek 
świątecznych w języku ojczystym lub obcym. Forma wykonania utworu jest dowolna. Każdy uczestnik może 
zaprezentować się na scenie tylko raz (wyjątek stanowią prezentacje zespołów, gdzie uczestnik  może zaprezentować 
się z zespołem i  indywidualnie). 

Solista/zespół zobowiązany jest do przesłania podkładu muzycznego w nieprzekraczalnym terminie do 
12.12.2022 r. na e-maila konkurskorsze@wp.pl podpisany: imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu, kat. wiekowa 
oraz tytuł prezentowanego utworu.  

Uczestnik może wystąpić z akompaniamentem na żywo w postaci gitary, pianina itp. Organizator nie zapewnia 
instrumentów. W przypadku akompaniamentu na żywo należy poinformować o potrzebach technicznych w karcie 
zgłoszenia. 
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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  województwo 

warmińsko-mazurskie; 
✓ 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 utalentowanych wykonawców; 
✓ promocja Miasta i Gminy Korsze.  

 
JURY,OCENA I NAGRODY 

1. Organizator zapewnia profesjonalne jury. 
2. Prezentacje będą oceniane w 5 kategoriach za: 

• dobór repertuaru  

• walory głosowe 

• technikę wykonania 

• indywidualną interpretację piosenki 

• muzykalność, intonację, dykcję 

• ogólny wyraz artystyczny 
3. Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników przeglądu dyplomy za udział. 
4. Planowane jest przydzielenie I, II, III miejsc i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej oraz nagród rzeczowych. 

Przewidziane są nagrody specjalne: Puchar Burmistrza Korsz oraz nagroda GRAND PRIX ufundowana przez 
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.  
   

PRZEPISY ORGANIZACYJNE: 
1. Wypełnienie i przesłanie karty uczestnictwa, formularza RODO do dn. 12.12.2022 r. na adres organizatora lub e-

mailem na adres konkurskorsze@wp.pl 

2. Akredytacja startowa wynosi 40 zł od osoby. W przypadku udziału w drugiej kategorii dopłata 30 zł. 

Wpłat należy dokonać przelewem na konto do 13.12.2022 r.   

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 

BANK PKO BP S.A.  

63 1020 3639 0000 8202 0005 0864 

z dopiskiem „X WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD” + imię i nazwisko solisty/zespołu 

3. Instytucje delegujące powinny ubezpieczyć uczestników na przejazd i pobyt. 

4. Każdy niepełnoletni solista, powinien posiadać opiekunów wg obowiązujących przepisów. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowej w przypadku niskiej frekwencji. 

6. Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestników do 16.12.2022 r. o przybliżonej godzinie występu. 

7. Czas zakończenia imprezy uzależniony jest od ilości prezentacji. 

8. Organizator nie zwraca akredytacji w przypadku rezygnacji z przeglądu. 

9. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie przeglądu. 

10. Rejestracja w biurze MOK od godz. 930. 

11. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w siedzibie MOK Korsze. 

13. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, kawę oraz herbatę dla uczestników przeglądu. 

14. Zgłoszenie do Konkursu wymaga zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ oraz wyrażenia zgody na publikację danych 

osobowych oraz wizerunku uczestnika do celów związanych z organizacją Przeglądu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1). 
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