
 

Starosta Wałecki  

oraz  

Burmistrz Miasta Wałcz 

zapraszają na 

XII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek   

 

Współorganizatorzy: 

Wałeckie Centrum Kultury 

Zespół Szkół nr 3 w Wałczu 

Szkoła Muzyczna CASIO  w Wałczu 

Cele konkursu: 

Popularyzacja śpiewania polskich kolęd i pastorałek 

Promocja dziecięcej twórczości artystycznej 

Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewu 

wśród dzieci i młodzieży 

Konfrontacja osiągnięć młodych wokalistów 

Termin i miejsce:  

04.01.2013 r.     Wałeckie Centrum Kultury 

                             Plac Zesłańców Sybiru 3 

                                      78-600 Wałcz 

  

 

 

 
 

 



Regulamin  

Termin i miejsce: 

04.01.2013 r.  Wałeckie Centrum Kultury 

                       Wałcz, Plac Zesłańców Sybiru 3  

Zgłoszenia do konkursu: 

Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie: 

Wypełnionej ankiety uczestnictwa 

Płyty CD z nagraniem (przez wykonawcę) utworu konkursowego 

Całość przesłać do dnia 28.12.2012 r.  (decyduje data wpłynięcia) na adres: 

Wałeckie Centrum Kultury  

Plac Zesłańców Sybiru 3 

78-600 Wałcz 

„Konkurs Kolęd i Pastorałek”  

Kontakt telefoniczny: 

067 381 9553, 0-503 036 844 Dariusz Izban 

Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą uczestniczyć soliści lub zespoły wokalne (max. do 6 osób) w trzech kategoriach 

wiekowych: 

7- 12 lat 

13-15 lat 

16-19 lat 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utworzenia większej ilości kategorii . 

Wykonawca przygotowuje jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim z dowolnym akompaniamentem 

Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub „pólplayback” 

O występie zespołu w danej kategorii decyduje wiek większości członków ew. średnia wieku 

W konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy Grand Prix z lat ubiegłych 

Uczestnicy pokrywają koszt wpisowego w wysokości 12 zł od jednego uczestnika 

Uczestnikom, którzy zadeklarują swój przyjazd w dniu 3.01.2013 oferujemy zakwaterowanie  

w jednym z wałeckich internatów  

Koszty noclegów pokrywają uczestnicy 



 

Przebieg konkursu: 

Komisja konkursowa po przesłuchaniu przesłanych nagrań wybierze uczestników konkursu, którzy zostaną 

powiadomieni do dnia 31.12.2012 r.  

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 4.01.2013 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum 

Kultury w Wałczu  pl. Zesłańców Sybiru 3  o godz. 9.30 

Poczęstunek dla uczestników ( podczas przerwy)  

Koncert galowy, w którym wystąpią laureaci oraz zaproszona gwiazda odbędzie się o godz. 17.30 w WCK 

Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie galowym 

Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 

Dla najlepszego wykonawcy przyznana będzie nagroda Grand Prix - jednorazowe stypendium w kwocie 

1000 zł 

W każdej kategorii wiekowej przyznane będą nagrody rzeczowe za I, II , III miejsce 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród 

Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu należy do organizatorów 

 

 


