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XXI  REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

,,ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU” 

PRUSZKÓW 2020/2021 

 

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. 

 

W związku z nadal trwającą sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 jesteśmy zmuszeni zmienić 

zasady realizacji tegorocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który przyjmuje formułę online. 

 

Zmiany dotyczą zarówno eliminacji konkursowych jak i Koncertu Finałowego. Szczegółowy opis 

sposobu przesyłania zgłoszeń znajduje się w  punkcie III. Regulaminu - ZASADY UCZESTNICTWA. 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Przeglądzie bez wychodzenia z domu! 

 

I. CELE PRZEGLĄDU 

a) krzewienie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek 

b) utrwalenie i prezentowanie piękna wciąż aktualnych walorów kolęd i pastorałek 

c) konfrontacja zespołów w duchu życzliwości i radości wspólnego muzykowania 

d) łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie 

 

 

 

http://teatrnowy.pl/serwis/pamietajmy_o_osieckiej/2020_regulamin_konkursu_Pamietajmy_o_Osieckiej.pdf
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II. KRYTERIA OCENY 

 Oceny dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora. 

Kryteria: 

a) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy 

b) dobór repertuaru  

c) interpretacja utworów  

d) ogólny wyraz artystyczny 

 

Dla zdobywców I, II i III miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, które 

prześlemy pocztą. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Przegląd jest imprezą otwartą adresowaną do dzieci, młodzieży  

i dorosłych. Jego uczestnikami mogą być:  

chóry , amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, soliści. 

 

2. Kategorie konkursowe: 

• soliści od 10 do 13 lat 

• soliści od 14 do 18 lat 

• soliści powyżej 18 lat 

• zespoły od 10  do 18 lat 

• zespoły powyżej 18 lat 

• chóry 

• zespoły rodzinne 

Każdy uczestnik przeglądu może wystąpić tylko w jednej kategorii! 
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3. Wykonawcy przygotowują i nagrywają : 

dwa dowolnie wybrane utwory: kolędy lub pastorałki, (nieprezentowane przez 

wykonawców we wcześniejszych edycjach przeglądu) o łącznym czasie nie przekraczającym 

6 minut. 

 

Akces uczestnictwa należy zgłosić poprzez:   

przesłanie wygenerowanego linka z nagranym materiałem wideo max. 2 GB (obraz i dźwięk)  

z wykonanymi utworami muzycznymi, za pośrednictwem strony internetowej  

www.wetransfer.com  na adres:  konkursy@mok-kamyk.pl wraz z  wypełnioną kartą 

uczestnictwa/klauzulą RODO.  

Materiał wideo powinien być w rozdzielczości min. 1280x720, zakodowany w jednym z 

formatów: mp4, mpg, mov.  

Termin przesłania kart zgłoszeniowych oraz wykonanych nagrań upływa 27 listopada 2020 r. 

 

Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych: 

• film konkursowy powinien być nakręcony poziomo i ze statycznego ujęcia 

Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament 

własny. 

•  Nagranie powinno być zrealizowane w dobrze oświetlonym miejscu. 

• Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego 

ujęcia (niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo). 

 

 

 

http://www.wetransfer.com/
mailto:konkursy@mok-kamyk.pl
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UWAGA! Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych 

powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, itp. 

IV. 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) w imieniu małoletnich uczestników zgłoszenia do przeglądu, czynności z zakresu spraw 

organizacyjnych,  dokonują rodzice lub opiekunowie prawni 

d) w przypadku zespołów i chórów zgłoszenia do przeglądu, czynności  

z zakresu spraw organizacyjnych, dokonuje osoba będąca ich przedstawicielem 

  

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE  

 

I ETAP KONKURSU 

Przyjmowanie zgłoszeń( zasady w pkt. III Regulaminu), wyłącznie w wersji elektronicznej,  do 27 

listopada 2020 r. 

II ETAP KONKURSU 

Do 12 grudnia 2020 r. Jury dokona oceny nadesłanych prezentacji i wyłoni zwycięzców XXI 

Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek  w VII regulaminowych kategoriach. Wyniki konkursu 

wraz z imienną listą zwycięzców opublikowane zostaną do 18 grudnia 2020r.  na stronie MOK 

www.mok-kamyk.pl  oraz na profilu Facebook. 

III ETAP KONKURSU 

Koncert finałowy zostanie udostępniony w formie online w okresie Świąt Bożego Narodzenia na 

Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie. 

  

http://www.mok-kamyk.pl/
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

 

Kwestie sporne i niezapisane w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


