
Festiwal Kolęd i Pastorałek 2018 

     ORGANIZATOR  

Parafia św. Maksymiliana Kolbe, ul. św. Maksymiliana M. Kolbego 2, 62-510 Konin 

 
MIEJSCE I TERMIN  

             Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Koninie – Aula im. ks. Jerzego Popiełuszki 

             Dnia 21 stycznia 2018 r. (niedziela) - godz. 1500  

      

     CELE FESTIWALU 

- Prezentacja dorobku artystycznego chórów, 

- Popularyzacja wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek, 

- Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy chórami i dyrygentami, 

- Promocja chórów parafialnych z terenu Diecezji Włocławskiej, 

- Pielęgnowanie śpiewu chóralnego, 

- Zachęcenie słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zespołach chóralnych,  

- Upowszechnianie szerokiej publiczności treści religijnych. 

 UCZESTNICY I WARUNKI ZGŁOSZENIA  

             - Festiwal adresowany jest wyłącznie do Chórów Parafialnych z terenu Diecezji Włocławskiej, 

             - Chóry prezentują kolędy, pastorałki i pieśni świąteczne – minimum 3 utwory a cappella 
               o zróżnicowanym charakterze, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem, 
                   (instrument akompaniujący zapewnia chór we własnym zakresie) 

             - Czas występu max.12 min.  

             - Zgłoszenia do udziału w festiwalu przyjmowane będą na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń 

               dostarczonych na adres organizatora pocztą tradycyjną lub emailem do dnia 19 grudnia 2017r. 
 

 OCENA I NAGRODY 

- Wykonawców oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez Organizatora, 

     - Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem festiwalu, 

- Ocenie podlegać będą: walory głosowe, dobór i interpretacja wykonywanych utworów, 
   muzykalność, ogólny wyraz artystyczny, 

     - Wszystkie chóry otrzymają dyplom uczestnictwa, a dla najwyżej ocenionych organizatorzy przewidują nagrody. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

- Udział w festiwalu jest bezpłatny, 

- Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej, 

- Organizatorzy zapewniają ciepłe napoje, 

       - O kolejności występów organizatorzy powiadomią bezpośrednio przed występem, 

       - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji i rozpowszechniania wykonań oraz wizerunku 
          uczestników do celów promocyjnych, 

       - Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,        

       - Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, 

       - Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udzielają koordynatorzy festiwalu: 

ks. Mariusz Staszak tel. 696-032-459   e-mail: staszakmariusz@op.pl 

             Tomasz Woźniak tel. 603-229-256   e-mail: t_wozniak@wp.pl 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK CHÓRÓW PARAFIALNYCH 

DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ 

„KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI…” 

 

 

Nazwa chóru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………                          

Parafia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Dyrygent …………………………………………………………………………………………………………………… 

Wymagania techniczne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Repertuar (tytuł, autor, czas trwania).  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………  

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………  

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….  

 

Łączny czas występu …………………………. 

Ilość chórzystów ………………………….              

Krótki opis chóru (osiągnięcia, itp.) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: …………………….………..                                              ………………………………………………………………………………………..  

                                                                                                                                                       (podpis dyrygenta chóru)  
 

   


