
 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

XIV Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek  

Boże Narodzenie 2014  

 

 

 

Organizator: 

 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie 

 
 

Współorganizatorzy: 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie, 

Publiczne Gimnazjum nr 4 im. K.K. Baczyńskiego w Bełchatowie 

 

 

Patronat 
 

Prezydent Miasta Bełchatowa 

Starosta Bełchatowski 



                                                         REGULAMIN 

 

I. Warunki uczestnictwa 
 

1. Festiwal przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów. W Festiwalu mogą wziąć udział: soliści, duety, 

zespoły, chóry mieszane i o głosach równych ze szkół podstawowych, gimnazjów, placówek kulturalno-

oświatowych i parafii oraz uczestnicy indywidualni, którzy dostarczą do dnia 06.12.2014r. kartę 

uczestnictwa na adres organizatorów przesłuchań –Szkoły Podstawowej nr 13 lub Publicznego 

Gimnazjum nr 4.  Organizatorzy proszą, aby Zgłaszający przeprowadzili eliminacje wewnętrzne i 

wytypowali do trzech (3) prezentacji w każdej kategorii, z danej placówki w następujących 

kategoriach : 

 przedszkola – soliści , duety ,chóry/zespoły 

 klasy  0 – 3 -   soliści , duety ,chóry/zespoły 

 klasy 4- 6 -  soliści , duety ,chóry/zespoły 

 gimnazjum/ szkoły średnie , parafie/ świetlice itp. -  soliści , duety ,chóry/zespoły 

2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu. 

 

II. Regulamin Jury 
 

l. Skład Jury Festiwalu będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem 

 konkursu. 

2. Członkowie Jury oceniają prezentacje w skali od l - l0 punktów za każdy utwór. 

3. Oceny członków Jury są tajne. 

4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne. 

 

III Przebieg Festiwalu 
 

l. Uczestnicy Festiwalu przygotowują 2 kolędy lub pastorałki a cappella lub z akompaniamentem. 

2. Podczas przesłuchań konkursowych uczestnik wykonuje jeden utwór, a na życzenie jury – drugi. 

3.Jury dopuszcza możliwość wykorzystania podkładu muzycznego. Ilość wykonywanych zwrotek prosimy 

ograniczyć do trzech. 

4. Podkłady muzyczne, pod groźbą dyskwalifikacji, odtwarzane będą tylko z płyt CD, na której będą tylko       

dwa przygotowane utwory. 

4. Kandydaci występują w kolejności ustalonej przez organizatorów przesłuchań. 

5. Organizatorzy przesłuchań, po otrzymaniu kart zgłoszeń, ustalą kategorie wiekowe wykonawców oraz 

harmonogram przesłuchań (godzina przesłuchań zostanie podana telefonicznie lub mailowo 2 dni przed datą 

przesłuchań). 

 

IV Terminarz Festiwalu 
 

Przesłuchania konkursowe: przedszkola i szkoły podstawowe - 13 grudnia 2014 r. ( sobota ) w Miejskim 

Centrum Kultury w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1 A od. godz. 9.00 

             - gimnazja, szkoły średnie i inne placówki – 14 grudnia 2014r. ( niedziela )           

w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A od godz. 12.30 

 

 

Koncert laureatów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rozpocznie się Mszą św. o godz.17.00  

w dn. 11.01.2015 r. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego (osiedle Bińków) w Bełchatowie.  

Termin koncertu laureatów może ulec zmianie o czym Państwa poinformujemy. 

 



 

Program Festiwalu 
 

1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną  

2. Uczestnicy przygotowują dwie kolędy lub pastorałki, w tym jedną tradycyjną. 

3. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonywany a cappella. 

4. Limit czasu na prezentację to 8 minut. 

5. W kategorii solistów zabrania się występu w towarzystwie zespołów wokalnych i chórków.  

    Natomiast w kategorii zespołów wokalnych i chórów mogą mieć miejsce partie solowe. 

6. Dla uczestników konkursu przewiduje się nagrody w poszczególnych kategoriach oraz Grand Prix Festiwalu.  

7. Jury Festiwalu w oparciu o ostateczną punktację, może zmienić układ nagród. 

8. Nagrody zostaną wręczone podczas koncertu laureatów. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania materiałem nagranym podczas koncertu. 

 

KARTY ZGŁOSZEŃ MOŻNA OTRZYMAĆ U ORGANIZATORÓW 
oraz  NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII W ZAKŁADCE  Festiwal  http://pmbbelchatow.pl/ 

1. Zgłoszenia ze szkół podstawowych i przedszkoli należy nadsyłać  

    do dnia 06.12.2014r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF 

ul. Słowackiego 8 ,  97-400 Bełchatów 

lub  e-mail: sp13belchatow@interia.pl  

z dopiskiem: „Festiwal Kolęd i Pastorałek 2014” 

 

2. Zgłoszenia z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek należy nadsyłać do dnia 06.12.2014r.              

na adres: 

Publiczne Gimnazjum nr 4 im. K.K. Baczyńskiego 

ul. Budryka 7 ,  97-400 Bełchatów 

lub e-mail: pg4@dolsatbelchatow.pl 

z dopiskiem: „Festiwal Kolęd i Pastorałek 2014” 

 

 

                                      

Zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zawierać: 

1. Kartę zgłoszeń znajdującą się na końcu Regulaminu w załączniku lub: 

 Imiona i nazwiska wykonawców (w przypadku chórów – dodatkowo nazwę i liczbę występujących) 

 Imię i nazwisko opiekuna 

 Tytuły i nazwiska autorów wykonywanych utworów 

 Dodatkowe wymagania techniczne 

 Telefon kontaktowy!!! - najlepiej do opiekuna 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 

  

1) P. Henryk Stobiecki (tel. 793 169 022)      

2) SP nr 13 – 044 633 41 41   ( p. Maria Walczak ) 

3) PG nr 4 – 044 634 80 98   (p. Arkadiusz Kruk, p. Anna Szczęsna) 
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