Regulamin
XIV Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2017
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem XIV Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek, zwanego dalej „Konkursem”,
jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, zwany
w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych – mających siedzibę na terenie powiatu
otwockiego oraz dla osób zamieszkałych na terenie powiatu otwockiego.
3. Ogłoszenie Konkursu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.pmdk-otwock.pl
(zwanej dalej „Strona Konkursową”).
4. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", jest wiążący dla Organizatora oraz osób
biorących udział w Konkursie, zwanych dalej „Uczestnikami”. Reguluje zasady i warunki
uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału soliści – laureaci I miejsca w ubiegłorocznym
XIII Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek.
6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału zespoły - laureaci I miejsca w ubiegłorocznym
XIII Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek – z wyjątkiem zespołów, których obecny skład
zmienił się w stosunku do ubiegłorocznego w co najmniej 50% (należy zgłosić taką sytuację
organizatorowi wraz z przekazaniem zgłoszenia do Konkursu).
7. Przesłuchania konkursowe odbędą się 21 stycznia (sobota) w sali widowiskowej Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.
8. Koncert Laureatów odbędzie się 28 stycznia (sobota) w sali widowiskowej Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.
9. Cele Konkursu:
1) kultywowanie tradycji,
2) zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentacji swoich umiejętności wokalnych,
3) umożliwienie uczestnikom występu na dużej scenie przed publicznością i jurorami,
4) zmotywowanie młodych wykonawców do dalszego rozwijania zdolności muzycznych.
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§ 2.
Kategorie konkursowe i przebieg Konkursu
1. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach. O zakwalifikowaniu Uczestnika do danej Kategorii
decyduje dokładna data urodzenia – dzień, miesiąc i rok (dotyczy tylko solistów).
1) Kategoria I – soliści, dzieci w wieku 7 – 10 lat;
2) Kategoria II – soliści, dzieci i młodzież w wieku 11 – 14 lat;
3) Kategoria III – soliści, dzieci i młodzież w wieku 15 – 19 lat;
4) Kategoria IV – duety i zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne – przedszkole, szkoła
podstawowa, kl. 0 -VI (do 10 - ciu osób);
5) Kategoria V – duety i zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne – gimnazjum, liceum
(do 10-ciu osób).
2. Możliwy jest występ zespołu, w skład którego wchodzą uczniowie szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej. Wówczas o przynależności do danej kategorii decyduje wiek większości
członków danego zespołu.
Jeśli w zespole jest równa liczba osób ze szkoły ponadpodstawowej i szkoły podstawowej,
wówczas zespół ten należy zgłosić w kategorii starszej, czyli Kategorii V.
3. Zespół zgłoszony do Konkursu powinien mieć własną nazwę.
4. Podczas Konkursu Uczestnicy prezentują kolędy, pastorałki lub inne utwory muzyczne
o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.
5. Uczestnicy prezentują jeden spośród dwóch dowolnie wybranych utworów. Jury może prosić
wykonawcę o prezentację drugiej piosenki.
6. Kolejność występów ustala Organizator.
7. Informacje dotyczące godzin przesłuchań poszczególnych Kategorii będą podane przez
Organizatora na miejscu oraz na Stronie Konkursowej od 18 stycznia (środa) w zakładce
Konkursy.
8. Listy Uczestników uwzględniające kolejność występów zostaną udostępnione na miejscu
w dniu Konkursu.
9. Jury powołane przez Organizatora oceni występy Uczestników biorąc pod uwagę następujące
kryteria:
1) warunki głosowe;
2) dykcja;
3) interpretacja;
4) ogólny wyraz artystyczny.
10. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureatów wszystkich miejsc w danej kategorii.
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11. Lista wszystkich laureatów Konkursu ujętych w werdykcie Jury (bez informacji o przyznanych
nagrodach i wyróżnieniach) oraz ODRĘBNA LISTA LAUREATÓW, którzy zostali zaproszeni
do występu w Koncercie Laureatów ukażą się na stronie internetowej Organizatora do dnia
24 stycznia (wtorek).
12. Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród i dyplomów wszystkim laureatom odbędzie się
podczas Koncertu Laureatów.
13. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 podmiotów wykonawczych w danej Kategorii Organizator
zastrzega sobie prawo do zlikwidowania tej Kategorii lub włączenia Uczestników do innej
Kategorii.

§ 3.
Zgłoszenie do Konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby, które spełnią warunki określone w Regulaminie oraz
dostarczą prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszenia do Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury w Otwocku do 13 stycznia (piątek).
2. Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze Strony Konkursowej, wypełnić drukowanymi literami lub na
komputerze i przekazać:
1) listownie na adres: PMDK, ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
z dopiskiem „XIV Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek”;
2) faksem pod nr 22 779 33 57;
3) e-mailem na adres: imprezy@pmdk-otwock.pl z dopiskiem „XIV Powiatowy Konkurs
Kolęd i Pastorałek”;
4) osobiście do sekretariatu PMDK w Otwocku;
Organizator ma obowiązek potwierdzić każde zgłoszenie mailem lub telefonicznie (nie dotyczy
zgłoszeń dostarczonych osobiście). Jeśli Uczestnik nie otrzyma potwierdzenia proszony jest o
ponowny kontakt.
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do:
1) dostarczenia do akustyka obecnego w sali przesłuchań płyty z podkładem muzycznym
w formacie typu wav lub audio CD minimum 15 min. przed występem. Każda płyta
powinna być opisana (imię i nazwisko wykonawcy/nazwa zespołu, tytuł utworu,
nr nagrania na płycie). Płyty z nagraniami zostają u Organizatora
w celu ewentualnego wykorzystania ich podczas Koncertu Laureatów;
2) powiadomienia Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa (najpóźniej dzień przed
Konkursem);
3
Sporządzono 16.12.2016 r.

3) przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 4.
Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody w postaci rzeczowej.
2. Nagrody zostaną ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku i Organizatora.
3. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5.
Polityka prywatności
1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie,
a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
2. Akceptacja Regulaminu przez rodzica lub nauczyciela zgłaszającego Uczestnika Konkursu jest
równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska
w publikacjach dotyczących Konkursu oraz promocji Organizatora (zdjęcia, filmy, relacje
pisemne).
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą liczbą
zgłoszeń lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. W przypadku niespełnienia któregoś z postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo
wykluczyć Uczestnika z konkursu z przyczyn formalnych.
3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników.
4. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. W razie pytań lub niejasności Uczestnicy proszeni są o kontakt z Koordynatorem Konkursu:
Katarzyna Niklas-Łypka , pokój nr 12
pn. godz. 10.00 – 14.00, wt. – pt. godz. 9.00 – 13.00,
tel. 22 779-33-57 wew. 13, e-mail: imprezy@pmdk-otwock.pl

4
Sporządzono 16.12.2016 r.

