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KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 
„BOŻONARODZENIOWE MUZYKOWANIE” 

POD PATRONATEM BURMISTRZA ŚWIECIA 
Świecie 2022 

 

Organizator 

Organizatorem Konkursu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych „Bożonarodzeniowe 
muzykowanie” jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie. 

                                                    

Cele Konkursu 

• Popularyzowanie kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych polskich i zagranicznych. 

• Promowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 

• Wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości  zaprezentowania ich 
uzdolnień.                                         

                    
                                                   Zasady udziału w Konkursie 

• W Konkursie mogą brać udział soliści. 

Wykonawcy prezentują 2 utwory o tematyce świątecznej (kolęda, pastorałka lub piosenka 
świąteczna), z własnym akompaniamentem, bądź z podkładem muzycznym, mile widziane będą 
utwory zróżnicowane nastrojowo (co najmniej jeden utwór musi być w języku polskim). 

• Konkurs skierowany jest do wokalistów w wieku 11-19 lat. Oceniany będzie w dwóch kategoriach 
wiekowych: 11-14 lat i 15-19 lat. O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

• Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do 19 listopada 2022 r.: 

- wypełnionego Formularza zgłoszeniowego online wraz z wymaganymi oświadczeniami (formularz  
dostępny na www.oksir.eu). 

- nagrań utworów konkursowych w formacie mp3 (zapisanych jako: nazwisko, imię wokalisty_ tytuł 
piosenki.mp3) na adres muzyka@oksir.eu 

• Spośród nadesłanych zgłoszeń, jury wybierze z każdej grupy wiekowej do 6 wykonawców. 

• Lista wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Konkursie Finałowym zostanie opublikowana  

1 grudnia 2022 roku na stronie internetowej OKSiR w Świeciu (www.oksir.eu, w zakładce: Konkurs 
„Bożonarodzeniowe Muzykowanie”). Osobom zainteresowanym zostanie przesłany program Konkursu 
i inne działania organizacyjne. 

• Przesłuchania konkursowe odbędą się podczas Jarmarku Świątecznego - 18 grudnia 2022 r. 
(niedziela), o godz. 16:00, w Parku przy OKSiR w Świeciu. 

 

https://forms.gle/KA1e32h2KGqHyfi99
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• Uczestników zakwalifikowanych na Konkurs Finałowy obowiązuje bezzwrotna opłata wpisowa  
w wysokości 30 zł, płatna przelewem do dnia 7 grudnia 2022 na konto: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 
ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie 
nr konta: 02116022020000000060899890 

z dopiskiem: „Konkurs Kolęd”, imię i nazwisko Wykonawcy. 

 

Jury i nagrody 

• Jury przy ocenie występów zwróci uwagę na: poszukiwania repertuarowe, technikę wokalną, 
interpretację utworu, wrażliwość artystyczną.  

• W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody finansowe i wyróżnienia:  
nagroda I – 1000 zł, nagroda II – 500 zł, nagroda III – 300 zł. 

• Jury może zdecydować o innym podziale nagród. 

 

 
Koordynator Konkursu:  Hanna Górska - Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa OKSiR w Świeciu, 
                                           tel. 608 457 868, e-mail: hgorska@oksir.eu   

 
 

 

 

 

 

 

 


