
III Stąporkowski Konkurs Kolęd i Pastorałek 
„Śpiewajmy Dziecinie” 2018 

Regulamin 
1. Organizatorzy 
Organizatorami konkursu są: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie 
Urząd Miejski w Stąporkowie 
2. Cel imprezy 
popularyzacja sztuki wokalnej poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek oraz umożliwienie konfrontacji 
artystycznej wykonawcom; 
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez śpiewanie tradycyjnych i zapomnianych kolęd 
i pastorałek; 
umożliwienie artystom prezentacji współczesnych utworów bożonarodzeniowych; 
aktywowanie do podjęcia własnej twórczości poetyckiej i muzycznej, poprzez umożliwienie 
prezentacji utworów autorskich o tematyce bożonarodzeniowej. 
3. Termin i miejsce 
Przesłuchania konkursowe rozpoczną się w dniu 5 stycznia 2018 roku /piątek/ o godzinie 17.00 w 
sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie. 
Finał konkursu odbędzie się w dniu 7 stycznia 2018 roku /niedziela/ o godzinie 18.00 w sali 
widowiskowej MGOKiS w Stąporkowie, podczas galowego Koncertu Noworocznego, a nagrodzeni 
w poszczególnych kategoriach uczestnicy zaprezentują się podczas Koncertu Laureatów. 
4. Zasady uczestnictwa 
Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Stąporków - soliści i zespoły. Uczestnicy będą 
oceniani 
w czterech kategoriach wiekowych: 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (przedszkola i kl 0-III),  
dzieci w wieku szkolnym (kl. IV-VI),  
kl. VII i młodzież gimnazjalna,  
młodzież licealna oraz dorośli. 
Podczas przesłuchań konkursowych każdy uczestnik ma za zadanie zaprezentować 2 utwory, w tym 
przynajmniej jeden obowiązkowo musi być kolędą lub pastorałką tradycyjną.  Podczas koncertu 
finałowego laureaci wykonają jeden utwór wybrany przez Radę Artystyczną. 
5. Założenia organizacyjne 
Wypełnione prawidłowo karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia 29. 12. 2017 roku /piątek/ na adres: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103; 26-220 Stąporków  
lub na adres e-mail: sekretariat@staporkowmgokis.pl albo dostarczyć osobiście do sekretariatu 
M-GOKiS w Stąporkowie; 
organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników; 
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań audio oraz wideo 
i nieodpłatnego wykorzystania ich do celów promocyjnych; 
niepełnoletni wykonawcy podczas trwania imprezy powinni mieć opiekuna, który ponosi 
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo; 
najlepsi wykonawcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów, 
które będą wręczone podczas koncertu w dniu 7 stycznia 2018 r. 
6. Kryteria oceny 
Rada Artystyczna powołana przez Organizatorów oceniać będzie: 

mailto:sekretariat@staporkow.mgokis.pl


dobór repertuaru 
poziom wykonania 
ogólny wyraz artystyczny 
 

Werdykt Rady Artystycznej jest niepodważalny. 
Szczegółowych informacji udziela instruktor z MGOKiS w Stąporkowie: Ewa Gula osobiście (pok. 
nr 9) lub pod numerami telefonu: 41/ 374-10-86; kom.: 509-307-590. 
 


