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XX JUBILEUSZOWY  
REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

,,Śpiewajmy i grajmy Mu” 
PRUSZKÓW 2019/2020 

 

R E G U L A M I N 
 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w przeglądzie organizowanym przez Miejski 
Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” reprezentowany przez 
Dyrektora - Ewę Sowę. 

 
Przegląd organizowany jest w siedzibie ośrodka w Pruszkowie przy  

ul. Bohaterów Warszawy 4. 
 
Przegląd obejmuje: przesłuchania konkursowe (jednodniowe), podczas których 

uczestnicy prezentują przygotowane utwory oraz w wyznaczonym przez organizatora 
terminie Koncert Laureatów. 

Przegląd ma formułę konkursu obejmującego 6 kategorii formalnych i wiekowych. 
1. Celem Przeglądu jest: 

a)krzewienie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek 

b) ukazanie ciągle aktualnych walorów kolęd i pastorałek 
c)konfrontacja zespołów w duchu życzliwości i radości wspólnego muzykowania 

d) łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie 
2. Kategorie: 

I. soliści od 10 do 18 lat 

II. soliści powyżej 18 lat 
III. zespoły od  10 do 18 lat 

IV. zespoły powyżej 18 lat 
V. chóry 

VI. zespoły rodzinne ( kategoria nie uwzględnia duetów) 

Każdy uczestnik przeglądu może wystąpić tylko w jednej kategorii! 
 

3. Zasady organizacyjne: 
a) Przegląd jest imprezą otwartą adresowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Jego uczestnikami mogą być: 
chóry, amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, soliści. 

b) Wykonawcy przygotowują: 

 - dwa dowolnie wybrane utwory: kolędy lub pastorałki 
(nie prezentowane przez wykonawców we wcześniejszych edycjach 

przeglądu), o łącznym czasie nie przekraczającym 6 min.  
O tym, czy uczestnik zaśpiewa drugi utwór, decyduje Jury po wysłuchaniu pierwszego. 
 

 - kolędę ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”, która będzie wykonana przez wszystkich 
uczestników podczas finałowego Koncertu Laureatów. 

  
4. Oceny dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora. 

Kryteria oceny: 
a) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy 
b) dobór repertuaru  

c) interpretacja utworów  
d) ogólny wyraz artystyczny 

 
O podziale nagród decyduje Jury powołane przez organizatora. 
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5.Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie organizowanym przez Miejski Ośrodek 

Kultury w Pruszkowie jest: 
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 
b) dokonanie zgłoszenia uczestnika przeglądu na karcie zgłoszeniowej, co jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
c) potwierdzenie u organizatora faktu przyjęcia osoby zgłaszanej na listę 

uczestników przeglądu, 
d) uiszczenie opłaty akredytacyjnej 

 

6. Zgłoszenia uczestnictwa w przeglądzie dokonać można poprzez: 
a) wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w siedzibie ośrodka lub na stronie 

internetowej www.mok-kamyk.pl 
b) złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej w formie pisemnej (drukowanymi 

literami) w siedzibie organizatora, przesłanie jej pocztą lub mailowo wyłącznie na 

adres: instruktorzy@mok-kamyk.pl – najpóźniej do dnia 27 listopada 
2019r., 

c) w imieniu małoletnich uczestników zgłoszenia do przeglądu, czynności  
z zakresu spraw organizacyjnych, płatności za udział dokonują rodzice lub 
opiekunowie prawni. 

d) w przypadku zespołów i chórów zgłoszenia do przeglądu, czynności z zakresu 
spraw organizacyjnych, płatności za udział dokonuje osoba będąca ich 

przedstawicielem. 
 

7. Wykorzystywane podczas przesłuchań konkursowych podkłady muzyczne należy 

przesłać drogą elektroniczną lub złożyć u Organizatora w kopercie opisanej nazwą 
wykonawcy najpóźniej do  2.12.2019. 

Niedopuszczalne jest dostarczanie podkładów w dniu przesłuchań 
konkursowych. 

Odbiór podkładów możliwy będzie po Koncercie Laureatów. 
 

8. Uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty akredytacyjnej  

w wysokości:  
soliści – 15 zł 

grupy wokalne i chóry do 10 osób – 30 zł 
grupy wokalne i chóry powyżej 10 osób – 40 zł 

 

Wpłaty dokonać można na konto: 
ING Bank Śląski S.A. 84 1050 1924 1000 0022 4396 4992  

w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r., lub w kasie MOK w dniu przeglądu. 
Prosimy o informacje (na karcie zgłoszeniowej) czy potrzebna będzie faktura oraz 
podanie niezbędnych danych do jej wystawienia.  

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwisk solistów lub nazw zespołów/ 
chórów. 

Organizator nie refunduje kosztów przejazdu uczestników przeglądu. 
  
9. Organizator zapewnia nagłośnienie i fortepian. 

 
 

 
 
 

 

http://www.mok-kamyk.pl/
mailto:instruktorzy@mok-kamyk.pl
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10.  Terminy i miejsce przeglądu: 

 
07 grudnia 2019, od godz. 10:00 – przesłuchania konkursowe – siedziba MOK, 
ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków. 

Informacja o czasie i kolejności prezentacji dostępna będzie od 3 grudnia na 
stronie : www.mok-kamyk.pl  

 
12 stycznia 2019, godz.16:00 - Sala Widowiskowa CDK 
- ogłoszenie wyników Przeglądu - Koncertu Laureatów, 

- informacja o kolejności prezentacji podczas koncertu dostępna będzie na stronie MOK 
od 20 grudnia 2019 r. 

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 
 

a. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania przeglądu na 
potrzeby promocji na stronie internetowej ośrodka oraz na profilu Facebook. 

b. Kwestie sporne i niezapisane w regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 
Podczas prezentacji konkursowych i Koncertu Laureatów, uczestników 

Przeglądu obowiązuje strój galowy! 
 

Nagrodzonych uczestników Koncertu Laureatów prosimy o potwierdzenie swojej 
obecności i występu do dnia 31 grudnia 2019r. 
 

W dniu koncertu, po przybyciu do MOK należy zgłosić swoją obecność 
Organizatorowi. 

 
Laureaci, uczestnicy przeglądu oraz ich goście proszeni są o nie opuszczanie sali 

widowiskowej do końca trwania Koncertu Laureatów.  
Będzie to wyrazem szacunku dla wszystkich  nagrodzonych. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Koordynator projektu: Hanna Solarz 

e-mail: instruktorzy@mok-kamyk.pl  

tel.(022) 728 39 40 

www.mok-kamyk.pl 
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