
REGULAMIN  DIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
,,A CÓŻ Z TĄ DZIECINĄ?” 

  
Regulamin określa zasady uczestnictwa w przeglądzie organizowanym przez 
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej. 
 

I. CELE PRZEGLĄDU 
• krzewienie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek 
• utrwalenie i prezentowanie piękna wciąż aktualnych walorów kolęd  

i pastorałek 
• łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie 
• wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości 

zaprezentowania ich uzdolnień. 
 

II. KRYTERIA OCENY 
Oceny dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny: 
a) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy 
b) dobór repertuaru 
c) interpretacja utworów 
d) ogólny wyraz artystyczny 
Dla finalistów przewidziane są nagrody. 
Przewidziana jest także nagroda publiczności na podstawie ilości zebranych 
„lajków” pod wykonaniem. 
 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Przegląd jest adresowany do dzieci i młodzieży. Jego uczestnikami mogą 
być: schole parafialne, amatorskie zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, 
duety oraz soliści. 
2. Kategorie konkursowe: 
• soliści 6 - 9 lat 
• soliści 10 - 14 lat 
• soliści 15 -18 lat 
• duety 6 – 12 lat 
• duety 13 – 18 lat 
• schole parafialne i zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne 
Za wiek uczestników przyjmuje się rok urodzenia niezależnie od miesiąca. 
3. Uczestnicy do 6 stycznia włącznie przesyłają na adres e-mail organizatora 
liturgia.drohiczyn@gmail.com czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia i klauzulę 
informacyjną  oraz filmik z proponowanym utworem konkursowym (nagranie 
na dowolny rejestrator dźwięku i obrazu bez obróbki). Filmik można wysłać 
przez dowolną platformę do udostępniania plików (np. wetransfer.com, 
dropbox, jako link do dysku google /należy pamiętać o włączeniu opcji 
udostępnienia/, link do kanału na youtube, itd.) 
 

mailto:liturgia.drohiczyn@gmail.com


IV. Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych: 
• film konkursowy powinien być nakręcony poziomo i ze statycznego ujęcia. 
Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub 
akompaniament własny. 
• nagranie powinno być zrealizowane w dobrze oświetlonym miejscu. 
• uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci 
jednego ujęcia (niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo). 
 

V. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest: 
• zapoznanie się z niniejszym regulaminem 
• dokonanie zgłoszenia uczestnika przeglądu na karcie zgłoszeniowej, co 

jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
• w imieniu małoletnich uczestników zgłoszenia do przeglądu, czynności z 

zakresu spraw organizacyjnych, dokonują rodzice lub opiekunowie 
prawni 

• w przypadku duetów, scholii i zespołów zgłoszenia do przeglądu, 
czynności z zakresu spraw organizacyjnych, dokonuje osoba będąca ich 
przedstawicielem (soliści składają indywidualne oświadczenia). 
 

VI. ZASADY ORGANIZACYJNE 
• Przyjmowanie zgłoszeń, wyłącznie w wersji elektronicznej, do dnia 6 

stycznia włącznie. 
• Wszystkie nadesłane filmy zostaną upublicznione, by można było 

przeprowadzić głosowanie na nagrodę publiczności. 
• Jury dokona oceny nadesłanych prezentacji i wyłoni zwycięzców 

Przeglądu Kolęd i Pastorałek do dnia 12 stycznia. Wyniki konkursu wraz 
z imienną listą zwycięzców opublikowane zostaną 13 stycznia na profilu: 
www.facebook.com/LiturgiaDrohiczyn. 

• Koncert finałowy odbędzie się dnia 23 stycznia o godz. 16 w Parafii Matki 
Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim i będzie transmitowany przez 
Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej. Jeżeli sytuacja epidemiczna 
nie pozwoli na koncert na żywo, zostanie zmontowany film z nadesłanych 
wykonań. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : Kwestie sporne i niezapisane w 

regulaminie rozstrzyga Organizator. 


