
 

XVIII STAROCHORZOWSKI PRZEGLĄD  
KOLĘD I PASTORAŁEK 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 
Starochorzowski Dom Kultury 

oddział Chorzowskiego Centrum Kultury 

ul. Siemianowicka 59 

41-503 Chorzów 

tel./fax. (32) 247 39 58 

Koordynator: Agnieszka Woźniczka 32/247-39-57 

 

 

2. UCZESTNICY 
Soliści, duety, chóry, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w kategoriach wiekowych: 

1. do 8 lat 

2. 9-12 lat 

3. 13-15 lat 

4. od 16 lat i rodziny muzykujące 

 

 

3. ETAPY KONKURSU 
 

Etap I – nabór i eliminacje 

 

a) Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie: 

- poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej; 

- linku do nagrania wideo opublikowanego w serwisie YouTube, na którym zarejestrowane 

zostanie wykonanie jednego utworu przygotowanego na Przegląd - kolędy, pastorałki lub 

piosenki o tematyce świątecznej (link należy umieścić w wyznaczonym do tego miejscu na 

karcie zgłoszeniowej oraz przesłać w treści maila wraz z zgłoszeniem); 

- wypełnionego i podpisanego druku RODO (skan dokumentu). W przypadku osoby 

niepełnoletniej druk podpisuje rodzic lub opiekun prawny. W przypadku zgłoszenia zespołu, 

druk RODO obowiązuje każdego członka zespołu; 

- uiszczenie opłaty konkursowej (patrz ppkt. e). 

 

b) Wymagania dotyczące nagrania: 

– nagrania powinny zostać przesłane w wersji surowej - bez montażu, edycji obrazu i dźwięku; 

– nagrania wideo powinny być wykonane starannie. 

 

c) Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres agnieszka_w@chck.pl do dnia 

15 grudnia 2022 r.  
 

d) Na podstawie nadesłanych nagrań jury konkursu wyłoni finalistów, którzy zakwalifikowani 

zostaną do drugiego etapu konkursu. 

 
e) Opłata konkursowa  

Każdy z uczestników uiszcza opłatę konkursową płatną przelewem na konto Chorzowskiego 

Centrum Kultury do dnia 15 grudnia 2022 r. : 

10,- zł – solista; 
20,- zł – zespół 

Nr konta, na które należy dokonać przelewu: 
Chorzowskie Centrum Kultury  ING 61 1050 1243 1000 0023 2377 3735 



 

z dopiskiem OPŁATA KONKURSOWA – SPKiP i nazwą zespołu bądź imieniem i nazwiskiem 

solisty.  

W przypadku konieczności otrzymania faktury należy wpisać dane do faktury w Karcie 

zgłoszenia. 

 

Etap II – finał (w trybie stacjonarnym) 

 

a) Uczestnicy zakwalifikowani do finału wezmą udział w przesłuchaniach finałowych 

w Starochorzowskim Domu Kultury w dniu 4 stycznia 2023 r. zgodnie z kolejnością 

wyznaczoną przez Organizatora.  

 

b) Każdy finalista prezentuje dwa utwory w języku polskim o tematyce świątecznej, z czego 

przynajmniej jeden musi być tradycyjną kolędą lub pastorałką (nie zastosowanie się do tej 

zasady grozi dyskwalifikacją). 

 

c) Wykonawcy towarzyszyć może akompaniator, zespół akompaniujący lub podkład muzyczny 

nagrany na pendrivie USB w wersji audio lub mp3. 

 

d) Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośniającą, fortepian (zgodnie z zapotrzebowaniem 

przedstawionym w karcie zgłoszenia). 
 

e) Kryteria oceny: 

- umiejętności wokalne, 

- warsztat instrumentalistów, 

- aranżacje, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- nowatorskie pomysły artystyczne.  

 

f) Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny. 

 

g) Finał konkursu, rozdanie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się w Starochorzowskim 

Domu Kultury - 6 stycznia 2023 r., godz. 17.30. 
 

 
4. INNE 

a) Nadesłanie zgłoszenia do Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania w formie audio i video oraz do 

przygotowania fotorelacji z całego przebiegu Przeglądu oraz publikacji tych materiałów na 

łamach prasy, w Radiu, Telewizji, a także na potrzeby promocji przedsięwzięcia bez uiszczania 

wykonawcy należności finansowych. 

 

c) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. 

 

d) Sprawy sporne lub nie ujęte w ZASADACH UDZIAŁU rozstrzyga ORGANIZATOR. 

 

e) W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt e-mail: 

agnieszka_w@chck.pl  tel. (32) 247-39-57 

 

 


