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KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 
„BOŻONARODZENIOWE MUZYKOWANIE” 

POD PATRONATEM BURMISTRZA ŚWIECIA 
Świecie 2021 

 

 

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 oraz 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 1 utwór - kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną z własnym 

akompaniamentem, bądź z podkładem muzycznym.  
• Konkurs skierowany jest do wokalistów: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich w wieku 

od 8 do 18 lat. Oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych: 
- 8-10 lat, 
- 11-14 lat, 
- 15-18 lat. 
O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia! 

• Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 26 listopada 2021: 
- Zarejestrowanego w formie audio-wideo (z jednego ujęcia kamery/telefonu) wykonania utworu 

konkursowego. Film należy przesłać na adres muzyka@oksir.eu. W przypadku dużych plików w 
mailu należy wysłać link do pobrania nagrania1.  

- Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego online wraz z wymaganymi oświadczeniami. 
• Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze z każdej grupy wiekowej do 6 wykonawców. 

                                                 
1 W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z koordynatorem Konkursu. 

mailto:muzyka@oksir.eu
https://forms.gle/pgVyQ8EqaLdaoEU18
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• Lista solistów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie opublikowana na stronie 
internetowej OKSiR w Świeciu: www.oksir.eu 1 grudnia 2021 roku. 

• Przesłuchania konkursowe odbędą się 12 grudnia 2021 roku o godz. 16:00 w Parku przy OKSiR w 
Świeciu. 

• Uczestników zakwalifikowanych na Konkurs obowiązuje bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 30 
zł, przelewem na konto: 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 
ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie 
nr konta: 02116022020000000060899890 
z dopiskiem: opłata wpisowa – Konkurs Kolęd – imię i nazwisko wykonawcy. 
. 

Jury i nagrody 
• Jury przy ocenie występów zwróci uwagę na dobór repertuaru, technikę wokalną, interpretację utworu, 

wrażliwość artystyczną.  
• W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody finansowe: nagroda I - 500 zł, nagroda II - 

300 zł, nagroda III - 200 zł oraz wyróżnienia - nagrody rzeczowe.  
Jury może również przyznać nagrodę finansową dla osobowości wokalnej. 

• O innym podziale nagród decyduje Jury. 
 
Koordynator Konkursu  -  Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa OKSiR w Świeciu: 
Hanna Górska  -  tel. 608 457 868, e-mail: hgorska@oksir.eu   
 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/pgVyQ8EqaLdaoEU18 
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