
 

 

Regulamin 
XVIII edycji konkursu wojewódzkiego 

kolęd i pastorałek  

„Kolęda Przedszkolaka” 
(dzieci w wieku 3-6 lat) 

Organizatorzy:  
 
Przedszkole Samorządowe Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 

 

Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek  

w polskiej rodzinie oraz rozwijanie talentów muzycznych dzieci. 
Istotą konkursu jest wykonanie przez solistę lub zespół kolędy lub pastorałki  

w następującym rozumieniu: 

 Kolęda – pieśń bożonarodzeniowa utrzymana w konwencji ściśle religijnej; 

 Pastorałka – bożonarodzeniowa, ludowa pieśń religijna o wesołym charakterze. 

Prosimy pamiętać, że  przy ocenie nie będą brane pod uwagę utwory o innym charakterze  

np. o tematyce świątecznej lub zimowej.  

 

Forma konkursu: 

 W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne liczące 

do 3 dzieci (np. 1 solista i 1 zespół reprezentujący dane przedszkole).  

 Dopuszcza się akompaniament na żywo i podkłady muzyczne odtwarzane na nośnikach CD  

i pendrive. Organizator zapewnia pianino. 

Kategoria wiekowa: dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat 

 

Termin i miejsce imprezy: 19 grudnia 2017 roku, godz. 9.30  

                                              Młodzieżowy Dom Kultury  w Białymstoku  

Warunki uczestnictwa:  

 Aby wziąć udział w konkursie należy, w nieprzekraczalnym terminie, do dn. 8 grudnia 2017 

roku wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej 

www.mdk.bialystok.pl – zakładka „konkursy muzyka”. 

 Nagranie podkładu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

e.kazmierczyk@mdk.bialystok.pl lub dostarczyć na płycie CD, pendrivie (osobiście lub pocztą) 

na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok (pok. 5) do dnia 

8 grudnia 2017 roku. W nazwie pliku proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika lub nazwę 

zespołu, tytuł oraz kolejność utworów, np.: „Jan Kowalski – Cicha noc”.  

 

Nagrody: 

 Zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz 2 wyróżnienia. Występujący otrzymają dyplomy 

uczestnictwa. 

 Jury konkursu przy ocenie wykonawców będzie brało pod uwagę: zachowanie linii melodycznej, 

dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, ogólny wyraz artystyczny. 

 

Ustalenia końcowe: 
 Konkurs jest otwarty dla publiczności. 

 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi po obradach jury. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptację niniejszego regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych i wizerunku 

uczestników konkursu dla potrzeb PS nr 27 i MDK (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) .  

W sprawach organizacyjnych informacji udziela Dział Organizacji Imprez MDK: tel. 85 732 79 49; 

e.kazmierczyk@mdk.bialystok.pl  
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