
IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOLĘD, 

PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

„KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI…” 
Kielce, 10 stycznia 2021 r. 

 
REGULAMIN 

§1. Organizatorzy i patronat 
 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, 
ul. P. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, tel./fax. 41/365 51 01; fax 41 361 83 81. 
 
Patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Fundacja Kultury im. Stefana Kudelskiego. 
 
Patronat medialny nad konkursem sprawuje: TVP 3 Kielce, „Echo Dnia”, Radio Kielce S.A., 
Radio eM w Kielcach, Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§2. Data i miejsce imprezy 
 

Konkurs trwa od 23 listopada 2020 do 10 stycznia 2021. Przesłuchania konkursowe 
ze względu na trwającą pandemię odbędą się w trybie online. Koncert Laureatów planowany 
jest w dniu 10 stycznia 2021 o godzinie 14.00  w Kościele Garnizonowym w Kielcach. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty koncertu oraz jego realizacji w zależności 
od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. 
 

§3. Cele imprezy 
 

1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz kultury wspólnego śpiewania 
i muzykowania 
2. Popularyzacja kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej, jako utworów 
osadzonych w tradycji i obyczajowości. 
3. Poznanie, przypomnienie i utrwalenie znanych i mniej znanych kolęd, pastorałek i piosenek 
świątecznych. 
4. Konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego wykonawcy. 
5. Stworzenie możliwości zaprezentowania talentów muzycznych i wokalnych dzieci 
i młodzieży. 
 

§4. Warunki zgłoszenia 
 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych, domów kultury oraz 
artystów indywidualnych. 

2.  Uczestnicy przygotowują po dwa utwory (nagrania video), w języku polskim, 
kolędę/pastorałkę/piosenkę bożonarodzeniową, w tym jedna tradycyjna. 

3. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając do organizatora: 



- uzupełnioną kartę zgłoszeniową (zał. nr 1 do niniejszego regulaminu), dla każdego 
uczestnika wypełnioną oddzielnie, 
- linki do nagrań wideo, umieszczonych na serwisie You Tube, 
- potwierdzenie wpłaty akredytacyjnej, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2021 r. do godziny 12:00 na adres e-
mail: artystyczny@wdk-kielce.pl z dopiskiem: KONKURS KOLĘD - … kategoria. 

4. Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości ustalonej przez 
organizatora – każdy solista 20 zł od osoby; zespoły i chóry 30 zł (za całą grupę). 
Akredytacja nie podlega zwrotowi. 
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Wpłaty przelane po upływie tego terminu nie podlegają zwrotowi, a uczestnicy w tym 
wypadku nie będą dopuszczeni do udziału w konkursie. 
 

OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! 
 

ZGŁOSZENIA WYSŁANE PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJĘTE! 
 

ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZEPEŁNIONĄ 
SKRZYNKĄ ODBIORCZĄ W PRZYPADKU, GDY UCZESTNICY DOKONAJĄ WYSYŁKI 

ZGŁOSZEŃ W OSTATNIM DNIU NABORU! 
 

5. Nagranie video występów uczestników, utworzone na potrzeby niniejszego konkursu i 
udostępnione na serwisie www.youtube.com, powinno być dobrej jakości, wykonane za 
pomocą telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego bądź kamery video i opatrzone 
imieniem i nazwiskiem wykonawcy lub nazwą zespołu. 

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach drogą telefoniczną. Lista laureatów będzie 
również zamieszczona na stronach internetowych w ciągu trzech dni od zakończenia 
konkursu. 

§5. Jury 
 

1. Uczestnicy będą oceniani przez rzetelne i obiektywne Jury powołane przez Organizatora. 
2. Jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, 

walory głosowe, własną interpretację, muzykalność, indywidualność artystyczną. 
3. Decyzja rady artystycznej dotycząca zakwalifikowania uczestników jest ostateczna 

i niepodważalna. 
 

§6. Nagrody 
 

Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w następujących kategoriach wiekowych: 

 
1. kategoria I - solista – do 8 lat 
2. kategoria II - solista – 9 -12 lat
3. kategoria III – solista – 13 – 16 lat  

4. kategoria IV - solista   17  20 lat  

5. kategoria V – młodszy zespół wokalny/ wokalno-instrumentalny/ chór do 15 roku życia 

6. kategoria VI - starszy zespół wokalny/ wokalno-instrumentalny/ chór pow. 15 roku życia. 
 
Nagroda specjalna – profesjonalne nagranie teledysku do zwycięskiego utworu oraz emisja 
w TVP 3. 

– –
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Jury ma prawo do przyznania wyróżnień w przypadku bardzo wysokiego poziomu 
uczestników. Patroni konkursu mogą przyznać także dodatkowe nagrody. 

 
§7. Uwagi techniczno-organizacyjne 

 

1. Formularz i regulamin niniejszego konkursu są dostępne do pobrania na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. 

2. Organizatorzy podczas Koncertu Laureatów zapewniają nagłośnienie oraz sprzęt 
do odtwarzania płyt i nośników pamięci. 

3.  Laureat zobowiązany jest do dostarczenia podkładu na pendrivie lub płycie CD - w celu 
sprawdzenia możliwości i jakości nagrania. W przypadku, gdy tego nie zrobi, organizator 
nie odpowiada, za jakość prezentacji podczas finału. 

 
§8. Przepisy ogólne 

 
1. Zgłaszając swój występ do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku 

oraz przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Dz. U. 2018, poz. 1000). Dane osobowe 
uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacja festiwalu 
takich, jak wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, publikacja wyników na stronach 
internetowych i w mediach społecznościowych. 

2. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w konkursie pod opieką instruktorów lub rodziców. 
Jeden opiekun może odpowiadać za kilku uczestników. 

3. Zainteresowanym dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Animacji 
i Edukacji Kulturalnej: nr tel.: 41 36 55 140/142, e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl 

 

Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmiany 
regulaminu w związku z pandemią COVID–19. 


