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regulamin konkursu muzycznego  
„Kolędowanie przy żłobku”  

§1 Cele konkursu 
Celami konkursu są: 
1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z kulturą Polski. 
2. Wzmacnianie świadomości chrześcijańskiej. 
3. Integracja międzypokoleniowa. 
4. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Uroczystościami Narodzenia 
Pańskiego. 
5. Promowanie chrześcijańskiej kultury w regionie. 

§2 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Komiks Bożego Narodzenia” jest Redakcja 
czasopisma „Posłaniec św. Jacka” przy parafii św. Jacka w Gliwicach Sośnicy oraz 
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach Sośnicy. 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Donata Klimaszewska, 
d.klimaszewska@sp14gliwice.pl oraz ks. Marek Ludwig m.ludwig@sp14gliwice.pl. 

§3 Założenia organizacyjne 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w 
Gliwicach lub sympatyzujący z parafią św. Jacka w Gliwicach Sośnicy (w wieku 
szkolnym). 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Zgłoszeniem udziału w konkursie jest przede wszystkim obecność podczas gali 

konkursowej 26 grudnia o godz. 16:00 w kościele św. Jacka w Gliwicach Sośnicy i 
podczas gali wyrażenie chęci wzięcia udziału poprzez zgłoszenie się. 

4. Celem konkursu jest wykonanie kolędy lub pastorałki o tematyce Bożego Narodzenia. 
5. Poprzez wykonanie kolędy lub pastorałki rozumie się odśpiewanie lub zagranie 

indywidualne lub zespołowe podczas gali konkursowej.  
6. Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór w dowolnym języku. 
7. Nie przewiduje się zgłoszeń nagranych wcześniej.  
8. Organizator ustala kolejność występów na podstawie zgłoszeń. 
9. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu wykonanie może być indywidualne lub 

grupowe z przyjaciółmi lub rodziną (wtedy można występować również z dorosłymi). 
10.Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut. 
11.Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej redakcji Posłańca św. Jacka 

- https://swjacek-gliwice.pl/poslaniec-sw-jacka 
12.Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i 
promocji konkursu. 

13.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 
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§4 Ocena wykonania kolędy/pastorałki 

1. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna 
nagrody i wyróżnienia. Wyniki zostaną ogłoszone po obradach. 

2. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 
1. dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów - umuzykalnienie, dykcja 
2. prezencja muzyczna (kostiumy), 
3. Zgodność z tematyką konkursu, 
4. pomysłowość, 
5. naturalna i przekonywująca interpretacja. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  

§5 Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26 grudnia 2021 r. 
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie również opublikowana na stronie 

internetowej organizatora konkursu. 
3. Nagrodzone i wyróżnione występy będą opisane w specjalnym e-wydaniu czasopisma 

Posłaniec św. Jacka dostępnego bezpłatnie na stronie internetowej redakcji. 

§6 Nagrody główne 

1. Organizator konkursu przyzna trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa 
wyróżnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego 
poziomu artystycznego konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.  

§7 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 
warunki prowadzenia konkursu. 

2. Koszty przygotowania oraz wykonania ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty 
przejazdu do miejsca wykonania również nie obciążają organizatora. 

3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 
5. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte 

polubownie.
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