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2023 

 

Termin: 14 stycznia 2023r. 
 

Organizatorzy:  

- Zespół Szkół w Karczmiskach  

- Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach 

- Gmina Karczmiska 
 

1. Konkurs jest adresowany do zespołów i chórów.  

2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie 

nadesłanego  nagrania zespołu (2 utwory CD, DVD lub MP3 o dowolnej tematyce z ostatnich 2 lat) oraz 

prawidłowo wypełnionego zgłoszenia konkursowego.  

REGULAMIN KONKURSU: 

I.  CELE  FESTIWALU: 

 kultywowanie tradycji narodowych; 

 prezentacja dorobku artystycznego chórów/zespołów; 

 popularyzacja śpiewania i grania polskich  kolęd i pastorałek; 

 popularyzacja tradycji kolędowania; 

 doskonalenie poziomu wykonawczego chórów i zespołów amatorskich; 

 promowanie placówek wspierających rozwój działalności artystycznej;  

 wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych; 

 promowanie twórczości artystycznej chórów i zespołów. 

II. KATEGORIE KONKURSOWE:  

Jedna instytucja (np. szkoła) może zgłosić maksymalnie dwóch wykonawców bez względu  

na kategorię. 

Uczestnicy Festiwalu Kolęd i Pastorałek konkurują według następujących kategorii:  

Chóry Zespoły 

wokalne 

Zespoły wokalno - 

instrumentalne 

Zespoły 

instrumentalne 

Kapele 

ludowe 

Kategoria zespołów 

integracyjnych 

(dotyczy osób 

niepełnosprawnych) 

 do lat 10 

  do lat 15 

 młodzieżowe 

do 19 lat 

 do lat 10 

 do lat 15 

 młodzieżowe 

do lat 19 

 do lat 10 

 do lat 15 

 młodzieżowe  

do lat 19 

 do lat 10 

 do lat 15 

 młodzieżowe 

do lat 19 

 do lat10 

 do lat 15 

 młodzieżowe 

15- 19 lat  

 dzieci do lat 15 

 powyżej lat 16 
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 powyżej 20 

lat 

 powyżej 20 lat  powyżej 20 lat  powyżej 20 lat  powyżej 20 

lat 

Za zespół organizatorzy uznają podmiot, w którym występuje od 6 do 15 osób. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z „kategorii” jeżeli zgłoszeń będzie mniej niż 3.  

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania 2 utworów (kolędy, pastorałki) w języku 

polskim, w tym obowiązkowo jedną kolędę. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut 

Przekroczenie limitu czasu może skutkować obniżeniem oceny o 2 punkty.  

Kolędy i pastorałki niezależnie od tego czy są nowe czy stare treścią dotyczą Tajemnicy Bożego 

Narodzenia. Piosenki o Mikołajach, choinkach, śniegu i pięknej zimie nie kwalifikują się . 

2. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu (instrumentalnego)  nagranego na płycie CD lub pendrive.  

3.  W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a’ cappella. 

4.  Nie dopuszcza się zmiany repertuaru.  

5.  Laureaci z poszczególnych kategorii   Festiwalu będą zaproszeni do udziału w KONCERCIE 

GALOWYM, podczas którego wykonają  wybraną przez organizatorów ze swojego repertuaru kolędę 

lub pastorałkę. O występie w koncercie informuje organizator po odbytym konkursie, za brak 

uczestnictwa w konkursie zabrane zostaną 5 punktów z punktacji ogólnej zespołu.  

6. Zgłoszeniem do Festiwalu Kolęd i Pastorałek jest prawidłowo wypełniona karta uczestnictwa przesłana  

do dnia 5  grudnia 2022 r. wraz z załącznikami (2 utwory CD, DVD lub MP3 o dowolnej tematyce)  

na adres email koledyfestiwal15@wp.pl tematem Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 2023, lub 

na adres: Zespół Szkół w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska,  

z dopiskiem: Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 2023.   

7. Niezależna komisja składająca się z wykwalifikowanych muzyków, będzie na podstawie nagrania 

kwalifikowała do konkursu poszczególne zgłoszone zespoły do dnia 15 grudnia, zespoły i chóry będą 

poinformowani o zakwalifikowaniu na adres e-mail  podany w karcie zgłoszenia. Decyzja Rady 

Artystycznej o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu jest ostateczna.  

IV. NAGRODY: 

Dyplomy i puchary honorowe: 

 Złoty dyplom: 91-100 pkt. 

 Srebrny dyplom: 81-90 pkt. 

 Brązowy dyplom: 61-80 pkt. 

 Wyróżnienia: 40 – 60 pkt. 

 Podziękowania za udział: poniżej 40 pkt. 

 Podziękowania dla dyrygentów, instruktorów oraz opiekunów.  

 

Chór / zespół, który uzyska najwyższą punktację w swojej kategorii wiekowej ma prawo  

do uzyskania nagrody Grand Prix z pucharem i  dyplomem „Zwycięzca Kategorii”, po uzyskaniu 

min. 96 punktów.  

 

 

V. NAGRODY SPECJALNE: 

 Nagroda publiczności (kuponem konkursowym będzie los). 

 Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie kolędy w języku polskim (decyzja JURY). 

 

VI. KRYTERIA OCENY JURY:  
 

W przesłuchaniach konkursowych oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, 

składające się w chórmistrzów, dyrygentów oraz instrumentalistów. Oceny jury będą ujawnione w formie 

indywidualnej na prośbę instruktora/dyrygenta podczas konsultacji metodycznych z członkami jury. 

Decyzje jury są ostateczne i nie odwołalne. Protokół nagród i wyróżnień z festiwalu będzie umieszczany  

na stronach organizatorów festiwalu.  

https://poczta.wp.pl/k/


3 

 

Komisja weźmie pod uwagę: 

 poziom wykonawczy i stopień trudności programu ;  

 dobór repertuaru; 

 artykulacja słowna i muzyczna, dynamika, frazowanie; 

 ekspresja muzyczna, interpretacja, stylowość wykonania;  

 walory brzmieniowe; 

 intonacja; 

 aranżacja;  

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

VII. W RAMACH FESTIWALU ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ: 

1. Konkurs Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach. 

2. Koncert Galowy Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach. 

4. W przerwie obrad JURY koncert zespołów gościnnych. 

5. Kawiarenki festiwalowe. 

6. Głosowanie. 

 

Organizatorzy zapewniają: 

Ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu. 

 

VIII. TERMINY: 

 Dokładne wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail 

koledyfestiwal15@wp.pl z tematem: Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 2023,  lub na adres: 

Zespół Szkół w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska,  

z tematem/dopiskiem: Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 2023  do dnia 5 grudnia 2022r.  

 Chóry i zespoły zostaną poinformowani o dopuszczeniu do konkursu drogą  pocztową e-mail na adres 

podany na karcie zgłoszenia do dnia 15 grudnia 2022r.  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 

IX. USTALENIA KOŃCOWE: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do rejestracji i rozpowszechniania wykonań oraz wizerunku 

uczestników dla celów dokumentalnych i popularyzacji przedsięwzięcia.  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie)  

i związane z tym działania prawne.  

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, pobytu oraz dodatkowego wyżywienia uczestników. 

 

X. ADRES BIURA ORGANIZATORÓW FESTIWALU:  
Zespół Szkół w Karczmiskach, 

ul. Szkolna 1; 24-310 Karczmiska,  

koledyfestiwal15@wp.pl – z tematem: Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 2023 

Tel: ( 81)828-70-034 – Sekretariat  Zespołu Szkół w Karczmiskach, 

Tel. kont: 506-228-028 –Anżela Kwiatkowska – kierownik  festiwalu. 

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/

