
Regulamin 
XIX  Ogólnopolskiego  Konkursu  Kolęd  Angielskich    

                                            
                             pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna

                                      
                                               § 1. Organizator 

1. Organizatorem XIX Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd Angielskich (zwanego dalej 
Konkursem ) jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.

2. Współorganizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Jedynki 
oraz CK Teatr Sztuk w Jaworznie.

3. Patronat medialny:  gazeta Puls oraz portal  www.mojejaworzno.pl

                                     § 2. Cel Konkursu 

1. Kultywowanie tradycji świątecznych.
2. Upowszechnianie angielskich kolęd.
3. Promocja młodych wokalistów.

           § 3. Termin i miejsce Konkursu 

1. Eliminacje Konkursu odbywać się będą 15.12.2017r. w budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego w Jaworznie, ul.Licealna 3 - początek godzina 10.00.   

2. Wykonawcy proszeni są o przybycie i ostateczne potwierdzenie uczestnictwa 
do godziny 9.30.

3. Gala Finałowa Konkursu odbędzie się 15.12.2017r. o godz.17.00 w budynku CK Teatru 
Sztuk w Jaworznie, ul. Mickiewicza 2.

                  § 4. Uczestnicy / Warunki zgłoszenia 

1. Wykonawców do Konkursu mogą zgłaszać ośrodki i domy kultury, szkoły muzyczne i 
artystyczne, szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne.   

2. Warunkiem uczestnictwa  w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres:
konkurskoledjaworzno@gmail.com do dnia 12.12.2017r.  

3. W dniu Konkursu należy dostarczyć Organizatorowi  papierową wersję Karty Zgłoszenia 
wraz z podpisami( 2 części).

4. W zgłoszeniu należy podać: kategorię, utwór, imię i nazwisko solisty/duetu,  liczbę 
potrzebnych mikrofonów, ewentualne inne uwagi techniczne ( w załączeniu Karta 
Zgłoszenia).

5. Zgłoszenia będą przyjmowane w dwóch kategoriach: 
* szkoła podstawowa (kl. IV-VII, gim. kl. II -III) 
* szkoła ponadgimnazjalna.

6. W każdej kategorii mogą występować: soliści lub duety.
7. Uczestnicy wykonują dwa utwory – kolędy lub pastorałki w języku angielskim.
8. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą prezentować utworów już nagrodzonych.
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§ 5. Ocena i nagrody

1. Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Konkursu.
2. Jury przy ocenie wykonawców kierować się będzie następującymi kryteriami: 

- dobór repertuaru,    
- interpretacja wokalna utworu
- poprawność językowa
- ekspresja wykonania
- prezentacja sceniczna
- ogólny wyraz artystyczny

3. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe lub pieniężne 
za I, II oraz III miejsce.

4. Za najlepszą prezentację przyznane zostanie Grand Prix.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na Gali Finałowej Konkursu, po 

wysłuchaniu i ocenie wszystkich zgłoszonych i obecnych na Konkursie wykonawców.
6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. 
7. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz nie przyznania Grand Prix.
8. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od werdyktu Jury.
9. Laureaci Konkursu wystąpią na Gali Finałowej w dniu 15.12.2017r. w CK Teatrze Sztuk 

w Jaworznie o godz. 17.00.

              § 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpienia wykonawców.
2. Wykonawca, który nie wystąpi w wyznaczonym dla niego czasie, nie może rościć sobie 

prawa do występu w innym terminie. 
3. Uczestnicy przyjeżdżają na Konkurs na koszt własny. 
4. Zapewnienie  opieki  uczestnikom konkursu należy do obowiązków instruktora/nauczyciela,

bądź prawnych opiekunów.
5. Organizatorzy zapewniają możliwość odtworzenia podkładu muzycznego na potrzeby 

zaprezentowania utworu z następujących nośników: CD, CD-R oraz możliwość podłączenia
przenośnej pamięci flash (port USB). 

6. Uczestniczy korzystają z własnych instrumentów muzycznych.


