
 

 

 

 

Gminny Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej –  

 

KOLĘDOWANIE - 2021 

 

 

 

 

Celem konkursu jest:  

 promocja talentów dzieci i młodzieży;  

 ukazywanie piękna i wartości kultury kaszubskiej;  

 wzbudzenie zainteresowania uczniów kaszubską pieśnią bożonarodzeniową;  

 popularyzowanie nowych utworów kaszubskich.  

 

Organizatorem Konkursu jest: Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie. 

 

 

 Zasady uczestnictwa:  

 Każda szkoła lub przedszkole może zgłosić do udziału maksymalnie dwóch 

solistów w każdej kategorii.  

 Każda szkoła lub przedszkole może zgłosić do udziału maksymalnie jeden zespół w 

każdej kategorii. 

 Każdy uczestnik konkursu (solista lub zespół) musi zaśpiewać dwie dowolne pieśni 

bożonarodzeniowe (maksymalnie po dwie zwrotki) w języku kaszubskim.  Jedna z 

pieśni musi być wykonana a cappella, druga z podkładem muzycznym.  

 W przypadku przedszkoli i klas ,,0”– zarówno soliści, jak i zespoły wykonują jedną 

pieśń. (maksymalnie dwie zwrotki). 

 

Każdy zespół może  liczyć maksymalnie 12 osób.  

 

 

Pieśni, które nie są oryginalnymi pieśniami kaszubskimi tzn. pierwsza 

wersja nie powstała w języku kaszubskim (np. ,,Cicha noc”) nie będą oceniane. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nagrody będą przyznawane w kategoriach - soliści i zespoły: 

 Przedszkola i klasy „0” 

 klasy I-III SP 

 klasy IV – VI SP 

 klasy VII - VIII SP 

 młodzież starsza (do 25 lat) 

 dorośli i seniorzy 

 

Data i miejsce – 21 stycznia 2022 r. (piątek) godz. 10.00,  Centrum Muzyczne w 

Kielnie  
 

Jury oceniać będzie:  dobór repertuaru, wierność i poprawność językową, wykonanie pod 

względem muzycznym, akompaniament, ogólny wyraz artystyczny. Decyzja komisji konkursowej 

jest ostateczna i nie podlega zmianie.  

 

Dodatkowe informacje 

 

Zgłoszenia ( kartę uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy 

nadsyłać do dnia 12 stycznia  2022r. drogą mailową na adres a.perz@szemud.pl 

 

Wszystkie wykonania zostaną utrwalone i prezentowane w mediach społecznościowych. 

Wydarzeniem towarzyszącym Konkursowi, będzie prezentacja wykonań na profilu fb GCKSiR, gdzie 
poprzez polubienia, publiczność przyzna trzy Nagrody Publiczności – bez podziału na kategorie. 
Otrzymają je wykonawcy, którzy zdobędą największą ilość polubień. Internetowy Konkurs o Nagrodę 
publiczności potrwa od 21 do 30 stycznia. Ilość zdobytych głosów zostanie udokumentowana zrzutami 
ekranu i potwierdzona protokołem podpisanym przez Jury.    

W przypadku, gdyby ze względu na sytuację epidemiczną, konkurs nie mógł się odbyć w czasie 
rzeczywistym, zostanie zrealizowany ONLINE. Wykonawcy przyślą za pośrednictwem wetransfera na 
adres: a.perz@szemud.pl   nagrane piosenki w formie wideoklipu, który zostanie oceniony w dwojaki 
sposób: przez Jury i odrębnie przez publiczność fb. 

 

Karty  Uczestnictwa prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. 

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane! 

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.  

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Perz - nr tel.: 601 711 181  

 

 

Organizatorzy zapewniają: nagłośnienie, komputer, instrument klawiszowy. 
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Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności występowania wykonawców.  

 

Zapewnienie opieki niepełnoletnim uczestnikom konkursu należy do obowiązków opiekunów 

zgłoszonych uczestników bądź opiekunów prawnych. 

 

Dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie są jednocześnie akceptacją regulaminu. 

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. 

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.szemud.pl 

 

 

 

http://www.szemud.pl/

