
Sołecki konkursu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych
„Świąteczne Sołeckie Muzykowanie”

Organizatorem Konkursu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych „Świąteczne Sołeckie 
Muzykowanie” 
jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Andrzeja Maciejewskiego, Burmistrza Barczewa.

Miejsce: Skarbiec Kultury Europejskiej, ul. Grunwaldzka 15, 11-010 Barczewo
Data: 22.01.2023 /niedziela.
Godz.: 16.00

Cele Konkursu 
• Popularyzowanie kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. 
• Promowanie wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 
• Wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości zaprezentowania ich 
uzdolnień. 
• Integracja międzypokoleniowa
• Integracja mieszkańców sołectw 
• Integracja mieszkańców gminy Barczewo

Zasady udziału w Konkursie 
• Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Barczewo. W konkursie może wziąć 
udział:

– 1 zespół z każdego sołectwa w gminie Barczewo pn. Zespół Sołecki,
– 1 zespół z każdego osiedla w Barczewie pn. Zespół Osiedlowy,
– zespół może składać się z grupy uczestników: minimum 5 – maximum 12 osób,
– zespół powinien składać się z osób w różnym wieku: dzieci, młodzież i dorośli.   

• Warunkiem udziału w Konkursie jest:
– wypełnienie Formularza zgłoszeniowego online w nieprzekraczalnym terminie do 15 

stycznia 2023 roku https://forms.gle/s66aFEMsvkzrrstP7
lub
przesłanie zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym – Załącznik 1. Formularz dostepny 
w wersji elektronicznej lub druk formularza dostepny w Bibliotece Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w Barczewie, ul. Słowackiego 5

– przysłanie wykorzystywanego podkładu muzycznego MP3 w nieprzekraczalnym terminie 
do 15 stycznia 2023 roku (jeśli Zespół Sołecki lub Zespół Osiedlowy) korzysta z podkładów
instrumentalnych) na adres: ckb@barczewo.pl

– w przypadku gdy zespół wykorzystuje instrumenty muzyczne należy w formularzu podać 
ilość i nazwę instrumentów

• W konkursie oceniane będą dwa utwory wykonane przez Zespół Sołecki i Zespół Osiedlowy: 
kolęda, pastorałka lub inna piosenka świąteczne.

• Poza konkursem dopuszcza się wykonanie max. dwóch utworów dodatkowych

Ocena występów konkursowych:
• Kryteria oceny prezentowanych utworów:

– świateczna atmosfera panująca w zespole;

https://forms.gle/s66aFEMsvkzrrstP7
mailto:ckb@barczewo.pl


– świąteczna oprawa kostiumowa;
– świąteczny doping;
– świąteczne zaangażowanie.

• Obrady Jury zaplanowane są na 22 stycznia 2023 roku. 
– w Konkursie zostaną przyznane narody i wyróżnienia,
– o podziale nagród decyduje Jury,

Inne informacje
• Konkurs będzie rejestrowany foto i wideo. Uczestnicy Konkursu zgłaczając się do Zespołu 
Sołeckiego lub Zespołu Osiedlowego wyrażają zgodę na rejestrację swojego wizerunku.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie


