
             

 

     XXVIII Konkurs Kolęd i Pastorałek Świętochłowice 2023 
 

                                                                                 REGULAMIN 

 

ORGANIZATOR 

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach  

CEL KONKURSU 

• Kontynuowanie tradycji wspólnego kolędowania. 

• Propagowanie twórczości nawiązującej do tematyki sakralnej. 

• Konfrontacje poziomu artystycznego, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy między   

uczestnikami. 

TERMIN I MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ 

17 grudnia 2022 r. godz. 9.00  w Centrum Kultury Śląskiej - ul. Krauzego 1  Świętochłowice - Zgoda 

O koncercie Laureatów powiadomimy w późniejszym terminie.  

WARUNKI ZGŁOSZENIA: 

• Uczestnikami Konkursu mogą być soliści, duety, zespoły muzyczno- wokalne, rodziny muzykujące (co    

najmniej 3 osoby)  w kategoriach: 

❖ DO 10 LAT, 

❖ 11 – 15 LAT 

❖ POWYŻEJ 16 LAT, 

• przygotowanie programu składającego się z dowolnie wybranych ( maksymalnie 2)  kolęd lub pastorałek ( nie 

świątecznych piosenek) 

• czas wykonania wynosi maksymalnie 7 minut. 

• Jury może poprosić uczestnika, o zaprezentowanie innego utworu jeżeli utwór nie będzie spełniał 

wymaganych kryteriów. 

• w razie dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo skrócenia czasu prezentacji 

• na nośniku dla realizatora dźwięku powinien znajdować się jeden opisany plik, folder 

• Termin nadsyłania kart zgłoszenia upływa z dniem 11.12. 2022 r. 

Wpisowe w wysokości 20 zł – należy przesłać przelewem do dnia 11 grudnia 2022 r. 

PKO BP SA  93 1020 2313 0000 3102 0574 4448 z dopiskiem : „ konkurs kolęd”- imię i nazwisko uczestnika 

 

 

 



Faktury dla osób fizycznych będą wystawiane tylko po zgłoszeniu takiej chęci, na dane osoby wpłacającej. 

Pozostałe zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.  

 

JURY/NAGRODY: 

 

• Organizator powołuje Jury składające się z profesjonalistów z dziedziny muzyki, zwracając uwagę na 

umiejętności wokalne wykonawców, dykcję, oraz ogólny wyraz artystyczny. 

• Po dokonaniu oceny Jury przyzna nagrody 

• Uczestnicy biorąc udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

• Laureaci konkursu wystąpią podczas Koncertu Laureatów. 

• Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące. 

• Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeni(zgonie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

ochronie danych osobowych ) oraz rozpowszechnianie wizerunku ( zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

• Werdykt Jury będzie ogłoszony najpóźniej dzień  po zakończeniu przesłuchań i umieszczony na stronie 

Organizatora  www.cks.org.pl 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminowych. 

• Nie odebrane nagrody / wyróżnienia na koncercie galowym  przechodzą do puli w kolejnej edycji festiwalu. 

Organizator nie przesyła dyplomów i nagród. 

 

BIURO ORGANIZACYJNE: 

            Centrum Kultury Śląskiej, 41-605 Świętochłowice, ul. Krauzego 1; 41-603 Świętochłowice tel. 32 345 21 60; 

515 182 275, e-mail: konkurs@cks.org.pl ( z dopiskiem “konkurs kolęd”). 

 

 

mailto:konkurs@cks.org.pl

