
 
REGULAMIN  

Ogólnopolski Konkursu Kolęd i Piosenek 
Świątecznych ONLINE  

„Kolęda jest dobra na wszystko” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Wieliszewie.  

2. Biuro Organizacyjne Konkursu: Ośrodek Kultury w Wieliszewie,                                

ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Legionowo, e-mail: kultura@wieliszew.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz 

wprowadzenia zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej 

wiadomości. Aktualność regulaminu można sprawdzić na stronie internetowej: 

www.ok.wieliszew.pl. 

 

CELE KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Celem Konkursu jest: prezentacja solistów, duetów i zespołów, popularyzacja 

kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, upowszechnianie 

śpiewu, odkrywanie talentów oraz popularyzacja nowych form upowszechniania 

kultury.  

2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polonii przebywającej poza granicami kraju. 

3. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety lub zespoły. 

4. Każdy solista, duet lub zespół prezentuje jeden utwór o charakterze 

bożonarodzeniowym z podkładem muzycznym. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach z podziałem na wiek: 

Występ solowy: 

  IS kategoria – rocznik 2014, 2013, 2012, 2011  

  IIS kategoria – rocznik 2010, 2009, 2008  

  IIIS kategoria – rocznik 2007, 2006, 2005, 2004 

  IVS kategoria – rocznik 2003 oraz wszystkie powyżej  

Występ duetu: 

  ID kategoria – rocznik 2014, 2013, 2012, 2011  

  IID kategoria – rocznik 2010, 2009, 2008  

  IIID kategoria – rocznik 2007, 2006, 2005, 2004 

  IVD kategoria – rocznik 2003 oraz wszystkie powyżej  

Występ zespołu: 

mailto:nok@noknasielsk.pl


IZ kategoria – zespół dziecięcy (członkowie zespołu z rocznika 2001 

lub młodsi) 

IIZ kategoria – zespół dorosły (członkowie zespołu z rocznika 2002 lub 

starsi) 

 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz 

dołączenie do formularza nagranego materiału wideo (obraz i dźwięk) z 

wykonanym utworem muzycznym. Materiał wideo powinien być w rozdzielczości 

maksymalnej 1920x1080 pikseli, zakodowany w jednym z formatów: mp4, mpg, 

mov oraz w rozmiarze nie przekraczającym 2GB. Termin przesłania formularzy 

zgłoszeniowych oraz wykonanych nagrań upływa 15 grudnia 2020 r. o godz. 

23:59.  

Formularz dla solistów: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAA

AAMAAAtGsRpUQkpaVDkwQlk5MEJKTENCWVdNMURZMEgwSy4u 

Formularz dla duetów: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAA

AAMAAAtGsRpUMUpZNk8xRkdTSTNJMkNIWDVLWUtQNTVMMy4u 

Formularz dla zespołów: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAA

AAMAAAtGsRpUMFdZR0hDTDYyVk9STzAzWFpOQTQ0QlRaVy4u 

7. Ocena nagrań i wyłonienie laureatów Wieliszewskiego Konkursu Kolęd i Piosenek 

Świątecznych ONLINE odbędzie się 18 grudnia 2020 roku. 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.ok.wieliszew.pl najpóźniej do 22 grudnia 2020 roku. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest 

ostateczna. 

 Kryteria oceny: muzykalność; dobór repertuaru, indywidualne 

 podejście do interpretacji utworu, poczucie rytmu, dykcja, ogólny 

 wyraz artystyczny oraz realizacja nagrania. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

3. Występy laureatów zostaną wyemitowane w mediach społecznościowych 

podczas bożonarodzeniowego koncertu. 

4. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w regulaminie. 

5. Regulamin można pobrać ze strony internetowej: www.ok.wieliszew.pl. 
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