
 
 
 Informacje dotyczące imprezy można również uzyskać w siedzibie MOK Korsze pod nr 
tel. (89) 751-39-55w godz. od 800 do 1600 

 
Regulamin przeglądu dostępny na portalach internetowych: 

www.mok.korsze.pl, 

www.korsze.pl 
Regulamin i karta zgłoszenia do nabycia również drogą mailową. 

Wystarczy wysłać wiadomość o treści PRZEGLĄD  na adres kormok@wp.pl 
 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !   
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V WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK  
I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

Korsze 2015 
 
 

ORGANIZATOR: 
 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 
ul. Wolności 5A 
11-430 Korsze 

tel.(0-89) 751-39-55 
e-mail: kormok@wp.pl 

 
MIEJSCE IMPREZY 

 
Miejski Ośrodek Kultury 

ul. Wolności 5A 
11-430 Korsze 

sala widowiskowa MOK 
 

UCZESTNICY 
 

Udział w przeglądzie mogą brać osoby  z  województwa warmińsko-mazurskiego 
 

TERMIN IMPREZY 

 
11 grudnia  2015r. (piątek), godz. 1000 

 
KATEGORIE WIEKOWE 

 
� I kat. – PRZEDSZKOLE (4-5-6 lat)- SOLIŚCI 
� II kat. – KLASY I-III – SOLIŚCI  
� III kat. – KLASY IV-VI - SOLIŚCI 
� IV kat. – KLASY GIMNAZJALNE - SOLIŚCI 
� V kat. – POWYŻEJ 16 LAT- SOLIŚCI 

 
REPERTUAR 

 
Uczestnicy przygotowują tylko jeden utwór spośród kolęd, pastorałek lub piosenek 

świątecznych w języku polskim. Forma wykonania utworu jest dowolna. 
 
 

UWAGA! 
 

� Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania nagrań, każdy na osobnej płycie CD.  
� Płyta powinna być podpisana: imię i nazwisko uczestnika, tytuł utworu, czas trwania. 
� Uczestnik może zaprezentować się przed jury tylko jeden raz w wybranym przez  

     siebie repertuarze. 
� Uczestnicy przeglądu zobowiązani są do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej. 

 
 
 

CEL PRZEGLĄDU 
 
 

1. Promocja twórców i wykonawców. 
2. Rozbudzanie talentów wokalnych. 
3. Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem 

zwyczaju kolędowania.  
4. Pobudzanie twórczych zainteresowań młodego jak i starszego pokolenia 

zamieszkującego  województwo warmińsko-mazurskie. 
5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.   
6.  Promocja Miasta Korsze. 
 

JURY,OCENA I NAGRODY 

 
1. Organizator zapewnia  profesjonalne jury. 
2. Prezentacje będą oceniane w 5 kategoriach za: 

• dobór repertuaru  
• walory głosowe 
• technikę wykonania 
• interpretację 
• muzykalność 
• ogólny wyraz artystyczny 

3. Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników przeglądu dyplomy za udział. 
4. Planowane jest przydzielenie I, II, III miejsc i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej oraz 

jednej nagrody GRAND PRIX spośród wszystkich uczestników. 
   

PRZEPISY ORGANIZACYJNE: 
1. Wypełnienie i przesłanie karty uczestnictwa do dn. 06. 12. 2015 r. na adres organizatora 

lub mailem na adres kormok@wp.pl. 
2. Akredytacja wynosi: 10 zł od solisty. Akredytację należy wpłacić na konto: 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 
BANK PKO BP S.A. 
63 1020 3639 0000 8202 0005 0864 
z dopiskiem „V WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK 
ŚWIĄTECZNYCH” z imieniem i nazwiskiem uczestników do 10 grudnia 2015r. lub 
dokonać wpłaty gotówką w dniu imprezy tj. 11. 12. 2015 r. w biurze MOK Korsze. 
Akredytacje wpłacone przelewem na rachunek bankowy nie ulegają zwrotowi. 

3. Instytucje delegujące zespół winny ubezpieczyć jego uczestników na przejazd i pobyt. 
4. Każdy solista, duet lub zespół winien posiadać opiekunów wg obowiązujących 

przepisów. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowej w przypadku niskiej 

frekwencji. 
6. W przypadku dużej ilości uczestników organizator powiadamia o przybliżonej godzinie 

występu. 
7. Czas zakończenia imprezy uzależniony jest od ilości prezentacji. 
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie przeglądu. 
9. Rejestracja w biurze MOK od godz. 930 
10. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach MOK. 
12. Organizator zapewnia posiłek. 
13. Osoba odpowiedzialna za koordynację przeglądu: ELŻBIETA HOŃKO  

 
 


