
XXIV Festiwal Kolęd, Pastorałek 
i Piosenek Świątecznych 

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta  
Kowalewa Pomorskiego 

 

ORGANIZATOR 
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY 

im. Władysława St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim 

 

TERMIN 
08.01.2022r. o godz. 10:00  
sala widowiskowa M-GOK 

 
CELE PRZEGLĄDU 
-Rozbudzanie i pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowego 
kolędowania, 
-Umożliwienie twórczej konfrontacji artystycznej, 
-Łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie. 
 
ZGŁOSZENIA 

Na podstawie wypełnionego kwestionariusza uczestnika / załącznik 
do regulaminu/ przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2021 r. 

 
na adres organizatora: 

 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Plac Wolności 13 
87-410 Kowalewo Pomorskie 

mgokkowalewo@xl.wp.pl 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
W Festiwalu  mogą brać udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-

instrumentalne, schole i chóry. 

Wykonawca (zespół) jest zobowiązany do przygotowania jednego, dowolnego 

utworu: kolędy, pastorałki lub piosenki świątecznej wyłącznie w języku polskim, 

dostosowanymi pod względem muzycznym i tekstowym, odpowiednio do wieku 

wykonawcy i jego warunków wokalnych. Czas prezentacji do 5 min.  

 

Festiwal przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

do 12 lat, 13-15 lat, 16 lat i powyżej. 

 

Utwory mogą być wykonywane przy akompaniamencie własnego instrumentu lub 

podkładu muzycznego. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, sprzęt 

odtwarzający oraz pianino elektryczne. Uczestnicy są zobowiązani do 

przygotowania podkładów muzycznych do wybranych utworów i dostarczenia ich 

na płytach AUDIO CD do akustyka w dniu Festiwalu.  

 

Uczestnicy występują w porządku ustalonym przez Organizatorów. 

 

Wykonawcy (opiekunowie w przypadku osób niepełnoletnich) przystępując do 

Festiwalu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie potrzeb niezbędnych do realizacji festiwalu. 

 

Koszt przejazdu pobytu, ubezpieczenia itp. pokrywa uczestnik bądź placówka 

zgłaszająca. W przypadku indywidualnych wykonawców niepełnoletnich 

opiekunowie, zapewniają im opiekę na czas podróży i pobytu w Kowalewie 

Pomorskim.  

 

Wpłata akredytacji będzie warunkiem uczestnictwa w Festiwalu. Koszt akredytacji 

wynosi 25 zł. od osoby. 

 

Wpłaty można dokonać wyłącznie na konto M-GOK Bank Spółdzielczy 

Kowalewo Pomorskie nr 20 9496 0008 0000 0589 2000 0003 

z dopiskiem „akredytacja – Festiwal Kolęd 2022 

W dniu przeglądu nie będzie możliwości wpłaty akredytacji. 

mailto:mgokkowalewo@xl.wp.pl


 

NAGRODY 
Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych 
uwzględniając: walory wokalne, muzykalność, dobór repertuaru, interpretację, 
ogólny wyraz artystyczny i ekspresję wykonania .  
Jury może przyznać: 

• GRAND PRIX FESTIWALU dla wykonawcy szczególnie wyróżniającego się, 

• trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w poszczególnych kategoriach, 

• wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 
 
Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ 
nagród i wyróżnień. 
 
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 
Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu festiwalu należy do organizatora. 
Zasady objęte regulaminem nie podlegają zmianom. 

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro organizacyjne Przeglądu 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 

ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie 
tel. : 0-56/6841-174 e-mail: mgokkowalewo@xl.wp.pl 

Regulamin Festiwalu oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie: 

http:/ /www.mgokkowalewopom.republika.pl 

http:/www.kowalewopomorskie.pl 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
im. Władysława St. Reymonta 

w Kowalewie Pomorskim 

8 stycznia 2022 r. 


