
VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek w Pajęcznie 

 

KARTA ZGŁOSZEŃ 

Imię i nazwisko/Nazwa zespołu 
 

Wiek (rok urodzenia) 
 

Telefon kontaktowy 
 

E-mail kontaktowy 
 

Kategoria: SOLISTA/DUET/ZESPÓŁ  

MUZYCZNY 

 

Pierwszy utwór 
 

Drugi utwór  

(wykonywany na życzenie jury) 

 

Dokładne określenie 

potrzeb technicznych Np. 

pianino, odtwarzacz CD lub 

BRAK 

 

Jeśli deleguje instytucja wpisz: 

Nazwa instytucji, telefon, adres, 

miejscowość 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach festiwalowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. Zm.). 

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego/mojego dziecka/moich podopiecznych na stronach 

internetowych, portalach społecznościowych oraz prasie i mediach. 
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REGULAMIN 

Organizator: Parafia Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie, ul. Ogrodowa 91; 98-330 Pajęczno 

Termin:  

Festiwal odbywa się w dniach: 

18.01.2020 r. - Konkurs 

19.01.2020 r. – Koncert Galowy Laureatów 

Warunki uczestnictwa: 

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci,  młodzieży i 

dorosłych do 25 lat (pod uwagę brany jest rok urodzenia). W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły 

wokalne i wokalno-instrumentalne (ograniczenie do 20 osób) działające w szkołach, domach kultury, parafiach, 

stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone. Jedna instytucja (placówka, parafia, 

stowarzyszenie, instruktor itp.) może delegować łącznie 5 podmiotów wykonawczych. Ograniczenie wiekowe tyczy 

się również zespołów (najstarszy członek zespołu nie może mieć więcej niż 25 lat – nie dotyczy akompaniatorów). 

Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa wraz z nagraniem piosenki konkursowej (dopuszczalne 

jest nagranie amatorskie – telefonem komórkowym, kamerą itp.), przesłane do dnia 30.11.2019 r. pocztą  lub 

emailem. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w przesłuchaniach. Organizatorzy proszą 

wykonawców o nie dublowanie zgłoszeń i nadsyłanie ich w miarę możliwości pocztą elektroniczną (każdy uczestnik 

może wystąpić na scenie tylko raz, wyjątek stanowi zespół). Nagrania dostarczone inną drogą niż elektroniczna nie 

będą odsyłane nadawcom. Dopuszczalne piosenki konkursowe to: kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne w 

języku polskim. Na podstawie nadesłanych nagrań komisja wyłoni uczestników konkursu (lista zostanie 

opublikowana do dn. 06.12.2019 r.). W festiwalu przewidziane jest maksymalnie 80 występów konkursowych.  

Szczegółowy  harmonogram konkursu pojawi się na stronie Parafii Narodzenia Pańskiego do dn. 06.12.2019 r. 

Organizatorzy nie tworzą listy rezerwowej uczestników – w przypadku rezygnacji  uczestnika z udziału w festiwalu, 

miejsce w konkursie przepada. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej w 

wysokości  20 zł indywidualny uczestnik i 50 zł zespół,  przy rejestrowaniu się pierwszego dnia festiwalu     

(18.01.2020 r.). 

19.01.2020 r. dla laureatów VI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek przewidziane są warsztaty z jurorem 

konkursu Beatą Bednarz. Dokładna godzina zostanie podana w pierwszy dzień festiwalu. W razie potrzeby 
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organizatorzy zapewniają miejsca noclegowe dla laureatów i ich opiekunów (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci 

skorzystania z noclegu oraz zabranie śpiworów i karimat).  

O przyznawaniu miejsc i nagród decyduje jury.Jurorzy mają prawo nie przyznawać wszystkich miejsc oraz 

wyróżnień w danych kategoriach. Jury zastrzega sobie również prawo do zmiany piosenki wykonywanej przez 

nagrodzonego na Koncercie  Galowym Laureatów, w przypadku dublowania się utworu. 

Podczas Koncertu Galowego Laureatów przyznawane są miejsca od I do III oraz nagroda Grand Prix. Wyłonieni 

laureaci prezentują utwory konkursowe.  Podmioty wykonawcze, które otrzymały wyróżnienia otrzymują je w 

pierwszym dniu festiwalu (18.01.2020 r.). 

Miejsce imprezy: 

• Konkurs odbędzie się w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno, ul. Wiśniowa 5, Pajęczno. 

• Koncert Galowy Laureatów odbędzie się w Kościele Narodzenia Pańskiego, ul. Ogrodowa 91, Pajęczno. 

Przebieg imprezy: 

• Rozpoczęcie konkursu o godzinie 9:00 (godzina może ulec zmianie). 

• Uczestnicy festiwalu wykonywać będą 1 lub 2 utwory, w zależności od życzenia jury. 

• Uczestnicy oceniani będą w czterech kategoriach:  

1. Dzieci od 7 do 11 lat 

2. Młodzież od 12 do 15 lat 

3. Dorośli od 16 do 25 lat 

4. Zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne 



VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek w Pajęcznie 

 

W  zależności od ilości zgłoszeń oraz wieku uczestników w kategorii 4. organizator zastrzega sobie prawo do 

podzielenia jej na dwie grupy wiekowe (I – 7-13 lat, II – 14-25 lat). 

W przypadku zbyt małej ilości uczestników w kategoriach 1-4 (poniżej 3 podmiotów wykonawczych) 

organizator ma prawo do przeniesienia uczestników do innej kategorii lub pominięcia danej kategorii wiekowej. 

Nagrody: 

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii, nagrodę Grand Prix 

oraz upominki dla podmiotów wyróżnionych. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów jest jej osobisty 

odbiór na Koncercie Galowym Laureatów. W innym przypadku organizator i jury zastrzegają sobie prawo do 

wyznaczenia innego laureata. 

KONTAKT: 

Adres e-mail : festiwalpastoralekikoled@gmail.com 

Martyna Młynarska – Modlińska: tel. 603 597 768 

Magdalena Szewczyk: tel. 724 495 751 

 


