
_____ ______________________ 
 
Pałac Młodzie ży | ul. Ogarna 56 | 80-826 Gdańsk 
tel. 58 301 40 09 | tel. kom. 607 808 357 | sekretariat@pmgdansk.pl | www.pmgdansk.pl 

 

   

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz 
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska 

zapraszają do udziału                                                                                                                             
w 14.  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WOKALNYM KOLĘD I PASTORAŁEK 

„NAD ŚWIATEM CICHA NOC” 

Regulamin 
ORGANIZATOR: 

• Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 
CELE KONKURSU: 

• prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych, 
• popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek, 
• wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i 

młodzieży. 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Adresat: 
• konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych (od tercetu do oktetu  

z województwa pomorskiego), 
• konkurs nie dotyczy chórów i zespołów rockowych. 
2. Kategorie: 
•   7 –   9 lat, 
• 10 – 12 lat, 
• 13 – 16 lat, 
• 17 – 19 lat. 

TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:   
• do 24 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do placówki) nadsyłanie wypełnionych 

czytelnie kart zgłoszeń :   faksem : (58) 301-40-09, 
                                             e-mailem: imprezy@pmgdansk.pl 
lub listownie: Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56; 80-826 Gdańsk z dopiskiem: 

             Wojewódzki Konkurs „NŚCN”, 
• do 24 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu na konto organizatora)  wpłata  wpisowego                 

w kwocie: 
solista – 15 zł  zespół – 50 zł  
przelewem na konto bankowe Pałacu Młodzieży w Gdańsku: 

48  1240  1268  1111  0010  3856  5758 
    z dopiskiem:  wpisowe: (imię i nazwisko solisty, nazwa zespołu) w Konkursie „N Ś C N". 
    Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty na osobę/instytucję wpłacającą. 

• 4 grudnia 2017 r. - umieszczenie planu prezentacji na stronie internetowej                      
Pałacu Młodzieży  w Gdańsku  www.pmgdansk.pl 

• 9  grudnia 2017 r. od godz. 9.00 - przesłuchania konkursowe, Pałac Młodzieży w Gdańsku,  
ul. Ogarna 56, ( w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia konkursu w dniach 9 – 10 grudnia 2017 r.), 

• podczas konkursu każdy wykonawca prezentuje jedną kolędę lub pastorałkę, 
• w przypadku rezygnacji solisty/zespołu z udziału w konkursie wpisowego nie zwracamy. 

 
Oryginały kart zgłoszeń wysłanych e-mailem lub faksem należy dostarczyć w dniu konkursu. 
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OCENA JURY I NAGRODY: 
• powołane przez organizatora jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi 

kryteriami: 
o dobór repertuaru, 
o umiejętności wokalne wykonawców, 
o interpretacja wykonywanych kolęd i pastorałek, 
o ogólny wyraz artystyczny, 

• wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział, 
• w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia, 
• jury ma prawo do innego podziału nagród oraz łączenia kategorii, 
• decyzje jury są ostateczne. 

     
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 
uzyskaniem zgody rodziców na udział dziecka w konkursie, 

• organizator dopuszcza podkłady zarejestrowane na płytach CD lub pendrive oraz 
akompaniament na żywo, nie dopuszcza się podkładów z telefonów i tabletów, 

• organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych, 
• zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów 

wszystkich prezentacji oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także       
wykorzystanie danych osobowych  w materiałach dotyczących konkursu (Dz. U. Nr 133. Poz. 
883 z późniejszymi zmianami), 

• zgłaszający zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich zgodnie z  Ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (rozdział 1., art. 2.), 

• organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez zgłaszającego         
formalności związanych z wymogami prawa autorskiego, 

• nieodebrane nagrody będzie można odebrać w Pałacu Młodzieży w ciągu 30 dni od daty 
uroczystości wręczenia, 

• nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia 
przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych edycjach konkursu. 

 
 
 

Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela:  

Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej Pałacu Młodzieży w Gdańsku 

tel. (58) 301 40 09; e-mail: imprezy@pmgdansk.pl 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
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14.  WOJEWÓDZKI  KONKURS  WOKALNY  KOLĘD  I  PASTORAŁEK 
„NAD  ŚWIATEM  CICHA  NOC” 
KARTA ZGŁOSZENIA 

dotyczy 1 uczestnika lub zespołu- WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
ORYGINAŁ NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU KONKURSU 

 

Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu:  

                              

 
Liczba osób w zespole: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nazwa szkoły, dokładny adres, nr telefonu, e-mail, fax.: 
.............................................................................................................................................................................. 

KATEGORIE WIEKOWE: /właściwe zaznaczyć/ 

�   7 – 9 lat , 
�   10 - 12 lat , 
�   13 - 16 lat , 
�   17 - 19 lat . 

Kwota wpisowego:  

.............................................................................................................................................................................. 

Wykonywany repertuar: 

.............................................................................................................................................................................. 

Rodzaj akompaniamentu:  

.............................................................................................................................................................................. 

Potrzeby techniczne:  

.............................................................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko nauczyciela, nr tel.:  

.............................................................................................................................................................................. 

Dane do faktury: 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem 14. Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego 
„NŚCN”  
i akceptuję jego warunki.                                                  
 

                                                                                                                             .....................................................      
                                          podpis opiekuna / nauczyciela                                                         


