
REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOLĘD  
I PASTORAŁEK „KOLĘDUJEMY RAZEM” 

 
Organizator: 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź. 
 
Partner: 
Filharmonia Łódzka. 
 
Cel konkursu: 
Kultywowanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych wśród uczniów. Rozwijanie wśród 
dzieci i młodzieży chęci muzykowania – śpiewania kolęd  
i pastorałek. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1) zgłoszenie uczestników do udziału w konkursie mogą dokonać placówki systemu 
oświaty (publiczne i niepubliczne) stanowiące: szkoły podstawowe, licea, technika, 
zespoły szkół specjalnych, szkoły muzyczne oraz domy kultury, a także parafie i 
stowarzyszenia. 

2) dokonanie opłaty przez rodzica lub opiekuna prawnego za udział  
w postępowaniu eliminacyjnym, w wysokości 20 zł od osoby. W przypadku zespołów 
chóralnych opłata wynosi 150 zł. 
Wpłaty należy dokonać na konto:  
- Santander Bank 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736 
- w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika/nazwę zespołu/chóru oraz 
jednostki zgłaszającej. 

3) przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór  stanowi  
załącznik nr 1 do regulaminu Festiwalu wraz z nagranym filmem – w terminie do 14 
stycznia 2022 r. 

4) zgłoszenia w konkursie można dokonać w jednej z podanych kategorii: soliści, duety, 
zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły instrumentalne, chóry; 
wyjątek stanowią szkoły podstawowe, które mogą zgłosić uczniów w dwóch 
kategoriach wiekowych (klasy I–III i IV–VIII). 

5) Każdy zgłoszony wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednej dowolnie wybranej 
kolędy lub pastorałki w języku polskim, niedozwolony jest playback.   

6) Nagrany występ uczestnika konkursu w formie filmu trwającego nie więcej niż 5 minut 
należy udostępnić organizatorowi w wybranej formie: 
a) zamieścić na kanale YouTube i przesłać mailem link, 
b) wysłać plik cyfrowy za pomocą wetransfera  https://wetransfer.com/  
c) wysłać plik cyfrowy na adres e-mail: koledy@ahe.lodz.pl,  
d) wysłać plik cyfrowy na nośniku pendrive pocztą tradycyjną na adres: Akademia 
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Joanna Borowska-Kośka, dział marketingu, ul. 
Sterlinga 26, 90-212 Łódź , z dopiskiem „Kolędujemy Razem” 

https://wetransfer.com/
mailto:koledy@ahe.lodz.pl


7) Zgłaszający oświadcza, iż dane pozyskane w celu dokonania zgłoszenia udziału w 
konkursie przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgłaszający 
pozyskał stosowne zgody oraz oświadczenia, które umożliwiają mu dokonanie 
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. 
 

Zasady oceniania uczestników: 
1. Oceny wykonań uczestników  dokona powołane przez organizatora jury.  
2. Jury składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego. 
3.  Werdykt jury będzie ogłoszony podczas gali finałowej w dniu 28 stycznia 2022 r. 
4. Decyzje jury są ostateczne.  

 
Kryteria oceniania uczestników i ich wykonań:  

 zgodność z tematem,  

 intonacja, dykcja,  

 dobór repertuaru do możliwości głosowych wykonawców,  

 interpretacja utworów,  

 wyraz artystyczny podczas wykonania. 
 
Finał konkursu: 
Gala finałowa konkursu odbędzie się w formule on-line 28 stycznia 2022 r.  
i będzie transmitowana na profilu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na portalu 
społecznościowym Facebook od godz. 12.00 (www.facebook.com/AHEwLodzi). 
Podczas gali finałowej konkursu zostaną zaprezentowane wybrane  
i nagrodzone filmy zwycięzców – te same, które uczestnicy nadesłali do eliminacji konkursu.  
 
Nagrody: 
Przewidziane są nagrody rzeczowe dla zwycięzców we wszystkich kategoriach wykonawców. 
Wartość każdej z nagród nie przekroczy 2000 zł. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres 
wskazany w formularzu zgłoszeniowym.   
 
Koordynatorki konkursu:  
Opieka merytoryczna, przewodnicząca jury - Halina Kowalczuk,  
e-mail: halinacor@interia.pl  
Opieka organizacyjna - Joanna Borowska-Kośka,  
e-mail: jborowska@ahe.lodz.pl, kom. 695 380 424 
 
Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 
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