
REGULAMIN  
XVI KUTNOWSKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 2022  

 

 
1.Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury. 
 
2. Uczestnicy – soliści i zespoły wokalne do 8 osób w KATEGORIACH WIEKOWYCH: 
A: przedszkola 

B: klasy  I-III szkół podstawowych 

C: klasy  IV-VI szkół podstawowych 

D: klasy VII-VIII szkół podstawowych 

 
3. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają  jedną kolędę lub pastorałkę w j. polskim. 
  
4. Zgłoszenia należy przysłać na adres Organizatora do dnia 8 grudnia  2022 r. do godz. 
16.00. Elektroniczny formularz karty zgłoszenia dostępny jest pod adresem:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyVuSynKRnky31xAcL_LigF1Tnvyi-
xYdvAbxwbPw1x_zeIQ/viewform 

 
5. Po opublikowaniu list uczestników, do dnia 12 grudnia 2022 r. należy przysłać podkład 
do zgłoszonego utworu w formacie mp3, na adres e-mail: konkursy@kdk.net.pl 
Plik mp3 należy opisać: imię i nazwisko, kategoria, tytuł utworu. 
 
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 14 grudnia 2022 r. od godz. 9.00  
w CTMiT w Kutnie. Po  przesłuchaniu  prezentacji,  Jury wyłoni Laureatów, którym zostaną 
przyznane: 
-  Nagrody Główne i wyróżnienia 

-  nagrody specjalne 
 
7. Odczytanie werdyktu Jury, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas  
Koncertu Laureatów, który odbędzie się w dniu 18 grudnia 2022 r. na scenie na Placu 
Wolności, podczas Wigilii Miejskiej. 
 
8. Ocenie Jury podlegać będą:  
a) intonacja, poprawność wokalna 
c) interpretacja utworu  
d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy 
e) ogólny wyraz artystyczny 
 
 
9. Zapytania dotyczące festiwalu należy kierować na adres e-mail: konkursy@kdk.net.pl  
 
10. Informacje ogólne: 
- Wydarzenie organizowane jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

przeznaczone jest dla dzieci z Powiatu Kutnowskiego. 

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział  

 

- Zgłaszając się do konkursu, pełnoletni uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku 

uczestnika niepełnoletniego) zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych zawartych 

w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. 
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Pełnoletni uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) mają 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem 

zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do  wielokrotnego publicznego odtwarzania, 

wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników 

imprezy, bez wypłacania im honorariów. 

- Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

- Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 


