
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

G L O R I A 
Kielce 24– 25.01.2020 

 

Szanowni Państwo zapraszamy do uczestnictwa w naszym konkursie. Jest to siódma  edycja imprezy. 

W roku ubiegłym do konkursu zgłosiło się około 200 uczestników co uczyniło go jednym z największych 

konkursów kolęd w Polsce. Liczymy na to że tegoroczna edycja spotka się z równie dużym 

zainteresowaniem ze strony miłośników śpiewania kolęd i pastorałek. 

CELE  KONKURSU:  

1.Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd.  

2.Poszerzanie wiedzy na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia. 

3.Integracja ośrodków kultury z regionu świętokrzyskiego i województw ościennych. 

4.Promocja młodych wokalistów. 

ORGANIZATORZY:  

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach 

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach 

ZASIĘG KONKURSU: 

Konkurs Kolęd i Pastorałek „Gloria” adresowany jest do uczestników z całej Polski  (szkoły, domy kultury, 

kluby, studia piosenki, placówki wychowania pozaszkolnego oraz uczestnicy niezrzeszeni). 

MIEJSCE: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a  Galeria ŚLAD 

PROGRAM KONKURSU:                                                                                                                                             

24.01.2020 r. 

Godzina 12.00-kategoria I  

Godzina 14.00-Kategoria II 

Godzina 16.00-Kategoria VI (zespoły wokalne) 

25.01.2020 

Godzina 10:00 - przesłuchania konkursowe kategoria III  

Godzina 12.00- przesłuchania konkursowe kategoria IV 

Godzina 14.30- przesłuchania konkursowe kategoria V 

Godzina 17.30-recital zaproszonego gościa 

Godzina 18.00-ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

 

 



KATEGORIE WIEKOWE:                                                                                                                                                               

I kategoria: do 6 lat 

II kategoria: 7- 9 lat  

III kategoria: 10 – 13 lat                                                                                                                                      

IV kategoria: 14 – 16 lat                                                                                                                                                      

V kategoria: 17 – 23 lat 

VI kategoria zespoły wokalne (do sekstetu włącznie max. wiek uczestnika 23 lata) 

UWAGA! O przynależności uczestnika do kategorii wiekowej decyduje pełna data urodzenia. 

                                             

REGULAMIN I  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Nadesłanie karty zgłoszenia solisty lub zespołu  (do pobrania na stronie internetowej MDK 
http://www.mdkkielce.pl ) oraz nagrania w formacie mp.3 w nieprzekraczalnym  terminie do 10 stycznia 
2020r. na adres e-mail:konkursgloria@mdkkielce.pl . Nagranie może być zarówno jakości studyjnej jak 
i roboczej i może zawierać dowolna piosenkę w wykonaniu aspirującego do udziału uczestnika. 
UWAGA ! Uczestnicy kategorii I (do 6 lat) i kategorii  VI (zespoły wokalne) nie przysyłają nagrań, tylko 
i wyłącznie zgłoszenia. W tych dwóch kategoriach przyjmujemy  20 podmiotów do każdej kategorii i 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu zostaną opublikowane najpóźniej w  dniu   
15.01.2020  na stronie  http://www.mdkkielce.pl   

3.Każdy z zakwalifikowanych do konkursu uczestników zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej 
(w wysokości 50zł w kategoriach solistów, oraz w wysokości 20 zł od każdego członka zespołu 
w kategorii zespoły wokalne) najpóźniej do dnia  20.01.2020 na konto: 

      05 1050 1416 1000 0022 3630 7944   
 (W tytule wpłaty 1. Dopisek „Konkurs Gloria”2. Nazwisko i Imię 3. Kategoria)   

4. Podczas przesłuchań  uczestnicy prezentują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce 
świątecznej  w dowolnym języku z towarzyszeniem półplaybacku  nagranego na płycie CD lub pendrive 
(format mp3 lub CD audio). Zaznaczamy że na pendrive może znaleźć  się wyłącznie wykorzystywany 
półplayback jako jedyny plik .Organizatorzy dopuszczają możliwość wykorzystania akompaniamentu 
instrumentalnego na żywo, maksymalnie dwa instrumenty (większa ilość instrumentów 
akompaniujących lub towarzyszących uczestnikowi wymaga indywidualnej zgody organizatora). 
Do dyspozycji uczestników będzie pianino elektryczne i gitara. 

5. Soliści mogą być równolegle członkami zespołów wokalnych.  
6. Prezentacje uczestników oceni jury złożone z muzyków, wokalistów, nauczycieli śpiewu i dziennikarzy. 
7. Wykonawcy oceniani będą według następujących kryteriów: warsztat wokalny, interpretacja utworu, 

wyraz artystyczny, dobór repertuaru oraz aranżacja.  
8. Występy poszczególnych wykonawców oceniane będą według skali od 0 do 25 punktów. 

Punktacja końcowa będzie podana do wiadomości uczestników (na życzenie).  
9. Jury przyznaje miejsca od I do III (w każdej kategorii) ewentualnie wyróżnienia i nagrody specjalne, 

a także nagrodę główną GRAND PRIX  konkursu (decyzje jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji). 
10. UWAGA! Zdobywcy I miejsca w kategoriach solistów,nie mogą startować w kolejnej edycji w kategorii, 

w której byli już zwycięzcami.  
11. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w dniu 25.01.2020  podczas ceremonii wręczenia nagród. 
12. Uczestnicy konkursu samodzielnie pokrywają koszt ubezpieczenia w trakcie konkursu.  
13. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej. 
14. Uczestnicy konkursu muszą posiadać przy sobie dokument stwierdzający ich wiek.  
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów  materiału zarejestrowanego podczas 

konkursu (do wykorzystania - telewizja, radio, Internet, prasa). 
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i terminarzu poszczególnych punktów 

imprezy.                
 

Z muzycznym pozdrowieniem - organizatorzy 

http://www.mdkkielce.pl/
mailto:konkursgloria@mdkkielce.pl
http://www.mdkkielce.pl/

