


ORGANIZATOR 

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie 

CELE IMPREZY 

1. Rozwijanie twórczej wyobraźni. 
2. Przegląd dorobku artystycznego. 
3. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej działalności estradowej. 
4. Popularyzacja repertuaru dziecięcego i młodzieżowego ze szczególnym 

uwzględnieniem walorów artystycznych. 
5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie umuzykalnienia dzieci i młodzieży. 
6. Inspirowanie nauczycieli i instruktorów do twórczej działalności artystycznej. 

UCZESTNICY 

 W konkursie udział biorą soliści w trzech kategoriach wiekowych: 

- I kat.  klasy 1-3 Szkoły Podstawowej 
- II kat. klasy 4-6 Szkoły Podstawowej 
- III kat.  klasy 7-8 Szkoły Podstawowej i  klasy 3 Gimnazjów  

z powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. 

TERMIN 

                     8 STYCZNIA 2019 r. (wtorek)  godzina 10:00 

 (kolejność i dokładne godziny przesłuchań dostępna będzie na stronie MDK w Koninie                      
oraz Facebooku Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej) 

       MIEJSCE 

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie; ul. Przemysłowa 3d; sala 110 (widowiskowa)  

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Każdy uczestnik przedstawia jeden utwór (tylko i wyłącznie ten, który podany jest 
w Karcie zgłoszenia). 

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie w wyznaczonym terminie wypełnionej 
Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych 
osobowych oraz opłacenie akredytacji. 

3. Uczestnikowi może towarzyszyć chórek składający się maksymalnie z 3 osób. 
4. Każdy solista wykonuje jedną PIOSENKĘ ZIMOWĄ lub ŚWIĄTECZNĄ  w 

języku polskim.  



      Nie dopuszczalne jest śpiewanie KOLĘD, 
5. Każdą placówkę może reprezentować max. 4 podmioty wykonawcze w każdej 

kategorii. 
6. Dopuszczalne jest wykonanie utworu z półplaybacku (tylko podkłady nagrane na CD)  

lub z akompaniamentem na żywo.  
7. Płyta CD z podkładem powinna być opisana: nazwa placówki, tytuł piosenki,  

imię i nazwisko uczestnika. 

8. Warunkiem uczestniczenia w Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej jest 
dostarczenie do dnia 31 grudnia 2018 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na 
adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie 
ul. Przemysłowa 3D 

 62-510 Konin  
lub e-mail: j.wysocka@mdkkonin.pl 

  (zgłoszenia, które dotrą po terminie nie będą brane pod uwagę) 

9. WAŻNE!!! Opłata wpisowa za udział w Festiwalu wnoszona jest między:            
02.- 08. 01.2019r. przelewem bądź gotówką  i wynosi 20,00 zł od uczestnika 
festiwalu. (Za uczestnika uważa się tak solistę, jak osoby towarzyszące mu na scenie - 
chór)               

 
Wpłaty należy dokonać na konto MDK: 68 1560 0013 2310 4333 1000 0001 

(potwierdzenie wpłaty należy okazać w dniu festiwalu w sekretariacie  
MDK w Koninie) 

10. Placówki, które uczestniczą w Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej, zapewniają 
swoim podopiecznym pełną opiekę na czas podróży i trwania imprezy oraz ponoszą 
koszty przejazdu uczestników i opiekunów. 

11. W konkursie nie mogą brać udziału LAUREACI I MIEJSC poprzedniej edycji 
konkursu, za wyjątkiem tych uczestników, którzy zmieniają kategorię wiekową. 

      OCENA 

1. Jury oceniać będzie następujące elementy: dobór repertuaru, ogólny wyraz 
artystyczny, umiejętności wokalne wykonawców (intonacja, dykcja, emisja głosu), 
kreatywność i interpretację utworu. 

2. Komisja Artystyczna przyzna nagrody i wyróżnienia. 
3. Wszyscy uczestnicy Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej otrzymają od 

organizatora dyplomy. 
4. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny. 

mailto:j.wysocka@mdkkonin.pl


5. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzygać będzie 
Organizator Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej. 

6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych (np. terminu i miejsca bądź 
odwołania imprezy bez podania przyczyny). 

7. O ewentualnych zmianach informować będziemy na bieżąco. 
8. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Festiwalu Piosenki Zimowej                 

i Świątecznej  Justyną Wysocką pod adresem e-meil:  j.wysocka@mdkkonin.pl 

Uwagi:  
Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z Komisją 
Konkursu. 

Dla instruktorów:  Lista polskich kolęd:  

A cóż z tą dzieciną 
A wczora z wieczora 
Ach, ubogi żłobie 
Anioł pasterzom mówił 
Bóg się rodzi, moc truchleje 
Bracia patrzcie jeno 
Chrystus się nam narodził 
Do szopy, hej pasterze 
Dzieciątko się narodziło 
Dziecina mała 
Dzisiaj w Betlejem 
Gdy się Chrystus rodzi 
Gdy śliczna Panna 
Gore gwiazda Jezusowi 
Hej bracia! czy śpicie 
Hej hej, lelija Panna Maryja 
Hej w dzień narodzenia 
Hej, weselmy się 
Hola hola, pasterze z pola 
Jam jest dudka Jezusa mojego 
Jezu, śliczny kwiecie 
Jezus Bóg i człowiek w stajence betlejemskiej narodzony 
Jezus malusieńki 
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy 

  

Lulajże, Jezuniu 
Mędrcy świata, Monarchowie 
Mizerna cicha 
My też pastuszkowie 
Najświętsza Panienka po świecie chodziła 
Narodził się Jezus Chrystus 
Nowy Rok bieży 
O gwiazdo betlejemska 
Oj, maluśki, maluśki 
Pasterze mili 
Pójdźmy wszyscy do stajenki 
Północ już była 
Powiedzcie pasterze mili 
Przybieżeli do Betlejem 
Skrzypi wóz 
Świeć, gwiazdeczko, świeć 
Tryumfy Króla Niebieskiego 
W żłobie leży 
Wesołą nowinę bracia 
Witaj gwiazdko złota 
Wśród nocnej ciszy 
Z narodzenia Pana 
Zaśnij Dziecino 
Zdrow bądź, krolu anjelski
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