
Skoczów, 15.10.2020 r.

Miejskie Centrum Kultury
„INTEGRATOR”

43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9
www.mckskoczow.pl

ŚWIĄTECZNY PRZEGLĄD WOKALNY
GMINY SKOCZÓW

„ROZŚPIEWANE BOŻE NARODZENIE” 
GRUDZIEŃ 2020

GRUPA I: 7-12 LAT GRUPA II: 13-16 LAT
a) soliści a) soliści
b) zespoły b) zespoły

Miejskie  Centrum  Kultury  „Integrator”  w  Skoczowie  organizuje
Świąteczny Przegląd Wokalny „Rozśpiewane Boże Narodzenie” dla
uczniów skoczowskiej gminy. Występy konkursowe w tym roku będą
zrealizowane  stacjonarnie  –  w  szkołach  uczestników  ze  względu
na  zachowanie  jak  największego  bezpieczeństwa.  W umówionym
wcześniej  (mailowo  lub  telefonicznie)  terminie  Organizator
zobowiązuje  się  przeprowadzić  w  szkole  profesjonalne  nagranie
występu ucznia w formie wideo. Nagrania zostaną przekazane jury
do  oceny.  Propozycja  innej  formy  Przeglądu  w  stosunku  do  lat
ubiegłych  spowodowana  jest  prowadzonymi  na  terenie  kraju
działaniami profilaktycznymi,  ograniczającymi możliwość zakażenia
koronawirusem.

http://www.mckskoczow.pl/


REGULAMIN

      Przepisy ogólne:

1. Organizatorem  Przeglądu  jest  Miejskie  Centrum  Kultury  „Integrator”

w Skoczowie.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PRZEGLĄD WOKALNY?

2. Przegląd skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Skoczów.

CELE PRZEGLĄDU WOKALNEGO

3. Celem Przeglądu jest:

 rozwój artystyczny dzieci i młodzieży skoczowskiej gminy,

 podtrzymanie tradycji wykonywania pieśni związanych tematycznie z okresem

Świąt Bożego Narodzenia, 

 kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz obycia z kamerą, 

ZASADY UDZIAŁU

4. Wykonawca/wykonawcy  ma/mają  za  zadanie  zaśpiewać  jedną,  wybraną

przez siebie kolędę lub utwór związany ze Świętami Bożego Narodzenia.

5.  Solistę/zespół  może  wspierać  akompaniator z  wykorzystaniem  jednego

instrumentu. 

6.  Solista z danej placówki może także wystąpić w kategorii zespół.

7.  Każda  szkoła  prezentuje  jeden  utwór  w  danej  grupie  wiekowej  i  danej

kategorii. Obie grupy wiekowe oraz obie kategorie nie są obowiązkowe, np.

dana  szkoła  może  zaprezentować  występ  tylko  solisty  lub  tylko  zespołu.

Jednak prezentacja uczestników danej szkoły w obydwu kategoriach (soliści,

zespoły) oraz obydwu grupach wiekowych będzie dodatkowo premiowana.



REPERTUAR 

8. Repertuar  ma  mieć  charakter  utworów  związanych  ze  Świętami  Bożego

Narodzenia.  Mogą  go  stanowić:  kolędy,  pastorałki,  a  także  nastrojowe

utwory związane z tymi Świętami.

WARUNKI UCZESTNICTWA

9. Szkoły  biorące  udział  w  Przeglądzie  mają  za  zadanie  przygotować

odpowiednie stanowisko pod względem akustyki (najlepiej salę, w której nie

będzie  występował  pogłos).  Wskazówek,  co  do  doboru  miejsca  udzieli   

na życzenie, w każdej placówce realizator nagrań w terminie 2 – 4.12.2020 r. 

po wcześniejszym odnotowaniu takiej prośby w karcie zgłoszenia. 

10.Wybrane miejsce na rzecz występu powinno być przygotowane odpowiednio

od strony estetycznej  – dekoracją nawiązywać do Świąt Bożego Narodzenia

(dla  uzyskania  stosownego  kadru  –  temat  również  do  konsultacji

z realizatorem nagrania).

11. O terminie i dokładnej godzinie nagrania szkoły zostaną poinformowane          

z  kilkudniowym  wyprzedzeniem.  Gotowość  występujących  do  realizacji

zagrania  we  wskazanym czasie  (między  7.12.2020,  a  11.12.2020)  będzie

decydowała o sprawnym przeprowadzeniu tego trudnego logistycznie etapu

Przeglądu bez narażenia poszczególnych szkół na opóźnienie nagrań. 

12. Uczestnictwo dziecka w Przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody

na  wykorzystanie  jego  wizerunku  w  materiałach  promocyjnych

MCK „Integrator” oraz Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

ZASADY OCENIANIA

13.Wykonawcy oceniani będą w dwóch kategoriach: soliści i zespoły.

14.Występy będzie oceniało jury zwracając uwagę na: 

 dobór repertuaru, 

 intonację, 

 czystość śpiewu, 

 dykcję, 

 ogólny wyraz artystyczny (w tym zorganizowanie wizualnego tła).

15.  W danej kategorii jest możliwość przyznania trzech miejsc, wyróżnień 

i miejsc ex aequo.



PRZYZNAWANIE NAGRÓD

16. Nagrodą jest zaprezentowanie nagranych występów laureatów na koncercie

zwieńczającym Przegląd  15.01.2021  w  sali  widowiskowej  „Pod  Pegazem”

(ul. Targowa 26) z udziałem gości specjalnych. Dyplomy wraz z nagrodami

zostaną  przekazane  laureatom  podczas  wyżej  wymienionego  wydarzenia,

jeśli  tylko  nie  zostaną  wprowadzone  obostrzenia  wynikające  ze  stanu

zagrożenia epidemicznego. W przeciwnym razie Organizator poinformuje 

o innym rozwiązaniu. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

17.Wyniki  zostaną  ogłoszone  22  grudnia  do  godziny  17.00  na  stronach

internetowych MCK „Integrator”:

https://www.facebook.com/integratorskoczow/, www.mckskoczow.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA

18.Warunkiem  uczestnictwa  jest  złożenie  KARTY  ZGŁOSZENIOWEJ

Organizatorowi  w  terminie  do  1  grudnia  2020  r.  (do  godz.  16:00).

Wypełnioną  kartę  zgłoszeniową  należy  przesłać  na  adres  mailowy:

estera.kwas@mckskoczow.pl  w  formie  skanu lub  dostarczyć  oryginał

pod adres: Skoczów, ul. Mickiewicza 9 (pok. nr 11 na I piętrze).

 

Zgłoszenie  do  udziału  w  Konkursie  jest  jednoznaczne  z  zapoznaniem
i  zaakceptowaniem  ogólnego  obowiązku  informacyjnego  –  RODO
obowiązującego w MCK „Integrator” (www.mckskoczow.pl).
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