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XV MAZOWIECKI 

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2021 

 

Regulamin 

I. Informacje wstępne: 

1. Organizatorem Konkursu jest: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie 

publiczna placówka oświatowo wychowawcza - wychowania pozaszkolnego. 

2. Tegoroczna edycja Konkursu ze względu na pandemię SARS-CoV-2 

odbędzie się online. 

3. Komisja będzie oceniała nagrany i przesłany materiał DEMO 

II. Cele: 

1. Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd, pastorałek oraz piosenek 

o tematyce bożonarodzeniowej. 

2. Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji dorobku 

artystycznego. 

3. Promowanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży. 

4. Realizacja WPEK oraz promocja placówki w ramach projektu „Miejsce 

odkrywania talentów”. 

III Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów, duetów, zespołów wokalnych 

i wokalno-instrumentalnych, chórów - amatorsko działających w 

szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, a także osoby 

niezrzeszone od 7 do 19 rż. 

2. Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział w konkursie osobiście lub 

za pośrednictwem placówki (szkoły, domu kultury, parafii itp. ). Jedna 

placówka może dostarczyć maksymalnie trzy zgłoszenia. 

3. Podstawą zgłoszenia do konkursu jest wypełnienie formularza google; 

Karta Uczestnictwa (załącznik nr 1). 

4. Jako nagranie DEMO, które jest załącznikiem zgłoszenia, rozumie się 

nagranie jednej dowolnie wybranej kolędy, pastorałki lub piosenki o 

tematyce bożonarodzeniowej, śpiewając do podkładu muzycznego, 

występując z akompaniamentem własnym, wykonując ją 

instrumentalnie, grając solo, lub zespołowo. 

5. Pliki DEMO, za pośrednictwem serwisu WeTransfer, należy przesyłać 

elektronicznie na adres: ognisko175konkurskip@gmail.com 

6. Pliki wideo do oceny, mogą być nagrywane przy użyciu zarówno 

amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu 

i dźwięku z zachowaniem minimum technicznego: 

 Minimalna rozdzielczość wideo: 854×480 pikseli, optymalna 

rozdzielczość: 1280×720 pikseli; 

 Współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu. 

 Format pliku: AVI, MOV, MPEG4, WMV; 

 Maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 256 MB; 

 Nie jest dopuszczalne przesłanie pliku wideo i dźwiękowego 

osobno; 

 W przypadku solistów, niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty 

nagrania, montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zmiana podkładu 

dźwiękowego (wyjątek stanowi zmiana formatu, rozdzielczości i 

proporcji obrazu). Pliki niespełniające tych wymagań będą 

dyskwalifikowane; 

 W przypadku chórów i zespołów dopuszcza się możliwość 

przesłania nagrania zmontowanego z występów pojedynczych 

członków grupy; 

 Nagrania wideo powinny być wykonane starannie, dźwięk wyraźnie 

słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych elementów jak 

poboczne rozmowy, nakładające się podkłady muzyczne, 

pozbawionebłędów 

i zniekształceń spowodowanych niedbałym nagraniem; 

 Nagrania wideo, które nie będą spełniały powyższych wymagań 

zostaną zdyskwalifikowane; 

 DEMO winno rozpoczynać się zapowiedzią zawierającą nazwę 

zespołu lub imię i nazwisko solisty, tytuł utworu, z zaznaczeniem, 

że nagranie zostało przygotowane na XV Mazowiecki Konkurs 

Kolęd i Pastorałek; 

7. Po zarejestrowaniu zgłoszenia oraz przesłaniu pliku wideo, nie ma 

możliwości zmiany repertuaru i wymiany przesłanego nagrania. 

8. W przypadku błędów lub braków w Karcie Uczestnictwa zgłoszenie nie 

będzie brane pod uwagę. 

9. Osoba zakwalifikowana do konkursu może reprezentować tylko jeden 

podmiot wykonawczy. 

https://forms.gle/MarnhvaTHQPWRfueA
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10. Uczestnik zgłaszający swój udział indywidualnie, nie może 

jednocześnie reprezentować żadnej innej placówki. 

11. Przesłanie Karty Uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na udział w Konkursie oraz akceptacją Regulaminu. 

 

IV Podział na kategorie. 

1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych. 

Kat. I - Szkoły podstawowe kl. I-III 

Kat. II - Szkoły podstawowe kl. IV-VIII 

Kat. III - Szkoły średnie, domy kultury, inne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii ze 

względu na kategorie rodzajowe np. instrumentalna, wokalna, solo itp. 

3. O zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej, w przypadku 

zespołów decyduje wiek większości członków. 

V Oceny i nagrody: 

1. Występy oceniać będzie komisja, składająca się ze specjalistów 

w dziedzinie muzyki. 

2. Oceniane będą umiejętności interpretacyjne, muzykalność, dobór 

repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. 

3. Laureaci otrzymają: dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

4. Laureaci zostaną poinformowani e-mailowo o dacie i godzinie odbioru 

nagród w siedzibie placówki. 

5. Nagrody mogą być zróżnicowane dla różnych kategorii. 

6. W przypadku zespołu, przysługuje jedna nagroda dla zespołu. 

7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

VI Terminy dotyczące konkursu: 

1. Karty Uczestnictwa, przyjmowane będą do 20 stycznia 2021 r. 

poprzez dostarczenie formularza on-line dostępnego na stronie 

www.ognisko175.edu.pl 

2. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana 26 stycznia 

2021 r. 

3. 28 stycznia 2021 r. na stronie www. ognisko175.edu.pl ogłoszona 

zostanie lista laureatów XV Mazowieckiego Konkursu Kolęd 

i Pastorałek 2021 

VII Uwagi końcowe: 

1. Dostarczenie Karty Uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków Regulaminu XV Mazowieckiego Konkursu Kolęd 

i Pastorałek 2021 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie 

przez organizatora XV Mazowieckiego Konkursu Kolęd 

i Pastorałek 2021 r. przesłanych danych (w postaci nagrania DEMO) 

w celu publikacji ich w ramach promocji. 

3. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać 

telefonicznie: 22 853-47-24 lub 511 853 109. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 

Regulaminu. 

5. Wyrażając zgodę na udział w konkursie uczestnicy zobowiązują się do 

dostarczenia wraz z Kartą Uczestnictwa załącznika nr 2, dotyczącego 

przetwarzania danych osobowych oraz załącznika nr 3, dotyczącego 

wykorzystania wizerunku przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”. 

Załączniki powinny być podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna. 

6. Dorośli uczestnicy konkursu wypełniają załącznik nr 4. 

7. Wszelkie zmiany Regulaminu oraz informacje dotyczące konkursu 

publikowane będą na stronie internetowej ogniska. 

 

Karta Uczestnictwa, Załączniki i Regulamin Konkursu 

do pobrania na stronie: www.ognisko175.edu.pl 

 

Karta Uczestnictwa (załącznik nr 1) 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2) 

Zgoda na użycie wizerunku dziecka (załącznik nr 3) 

Zgoda na użycie wizerunku dorosły (załącznik nr 4) 
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