
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 
zaprasza do udziału 

w  

Konkursie Kolęd i Pastorałek pt. ,,Bóg się rodzi’’ 
 

Celem tej artystycznej imprezy jest m.in. propagowanie wśród dzieci i młodzieży pięknej i bogatej tradycji ko-

lędowania. Licząc na Wasze zaangażowanie, po raz kolejny zapraszamy miłośników śpiewania kolęd i pasto-

rałek, do  udziału w/w konkursie. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową. 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
UCZESTNICY 
W konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły wokalne w  następujących grupach wiekowych: 
- uczniowie klas I-III, 
- uczniowie klas IV-VI, 
- uczniowie klas VII szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnych, 
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Zespoły , w tym duety, stanowią odrębną kategorię . 
  
PRZEBIEG KONKURSU 
Uczestnicy wykonują  1 kolędę lub pastorałkę z towarzyszeniem podkładu muzycznego (bez wokalu)                             
lub akompaniamentu . 
Konkurs odbędzie się 20 stycznia o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie, ul. Wyszyńskiego 
43 a, 95-035 Ozorków. 
 
NAGRODY i JURY 
Komisja powołana przez organizatorów przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody w posta-
ci statuetek oraz dyplomów. Nagrodą specjalną jest udział laureatów  I miejsc,  w poszczególnych katego-

riach wiekowych, w Koncercie Galowym, który odbędzie się 21 stycznia o godz. 17.00 w Kościele pod we-
zwaniem św. Józefa w Ozorkowie, Plac Jana Pawła II, Nr 5. 
Jury  przy ocenie prezentacji będzie brać pod uwagę następujące  kryteria: dobór repertuaru, poziom trudno-
ści i wykonanie utworu, ogólny wyraz artystyczny. Obrady jury są niejawne. Decyzja jury jest ostateczna. 
 
UWAGI KOŃCOWE  
Zgłoszenia należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie osobiście lub za pośrednic-
twem faksu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej: e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm, faks /42/ 710 31 18 . 
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 12 stycznia 2018 roku. 

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z organizacją konkursu: 
Małgorzata Eljasik, tel. 42 710 31 19 

mailto:mok.ozorkow@poczta.fm


KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 Konkurs Kolęd i Pastorałek ,,Bóg się rodzi’’ 
 
  
Imię i nazwisko wykonawcy (nazwa zespołu)  
 
 
 
Kategoria wiekowa 
 
 
Tytuł kolędy lub pastorałki  
 
 
Czas trwania prezentacji  
 
Instytucja delegująca wykonawcę/ów 
 
 
Informacja o wykonawcy do zapowiedzi 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko opiekuna 
 
Telefon kontaktowy 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji uczestników konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie zgodnie z Ustawą 
z dn.29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. Nr 133 poz.99 

 

 
Pieczątka instytucji delegującej 

 

 


