
Załącznik nr 1 

Regulamin VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Wojska Polskiego 
im. biskupa polowego Tadeusza Płoskiego 

„Nadmorska Kolęda” - GDYNIA’2018 
(18-20.01.2018 r.) 

1. Organizatorem VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Wojska Polskiego „Nadmorska Kolęda – 

Gdynia 2018” jest Klub Marynarki Wojennej w Gdyni. 

2. Festiwal jest imprezą o charakterze konkursowym. 

3. W Festiwalu uczestniczą artyści amatorzy w wieku powyżej 16 lat, wywodzący się  

ze środowiska wojskowego, reprezentujący jednostki wojskowe, kluby garnizonowe, parafie 

garnizonowe oraz szkoły i akademie wojskowe.  

4. Każda ww.  instytucja zgłasza maksymalnie dwa podmioty wykonawcze. 

5. Celem imprezy jest: 

 umożliwienie wykonawcom publicznej prezentacji swojej twórczości 

 propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych 

 prezentacja współczesnych interpretacji kolęd i pastorałek 

 doskonalenie warsztatu artystycznego oraz konfrontacja dokonań twórczych 

uczestników 

 promocja amatorskiego ruchu artystycznego Wojska Polskiego 

6. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 

a) zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. 

 składy osobowe zespołów nie mogą przekroczyć 8 osób 

 zespoły wokalne mogą korzystać tylko z jednego akompaniatora  

lub półplaybacku 

b) piosenkarze soliści. 

 mogą korzystać tylko z jednego akompaniatora lub półplaybacku 

7. Wszyscy uczestnicy prezentują w konkursie dwa utwory z polskim tekstem o tematyce 

świątecznej, przy czym jednym z utworów musi być polska kolęda tradycyjna lub pastorałka. 

8. Łączny czas trwania prezentacji konkursowej jednego wykonawcy nie może przekroczyć  

10 minut. 

9. Ocena prezentacji konkursowych będzie prowadzona zgodnie z następującymi zasadami: 

a) oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez Kierownika Klubu MW 

b) w składzie Jury znajdą się specjaliści z dziedziny muzyki i sceny, w tym osoby duchowne 

wskazane przez księdza Dziekana MW 

c) Jury dokona oceny występów według następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie  

do możliwości wykonawczych) 

 kreatywność i oryginalność prezentacji 

 interpretacja 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

 ogólny wyraz artystyczny prezentacji 

d) podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez Jury wszystkich 

uczestników konkursu. 



10. Jury Festiwalu przyzna w poszczególnych kategoriach tytuły Laureata i dokona podziału 

nagród. Jury wskaże także Laureata nagrody Grand Prix. 

11. Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu. 

12. Po ogłoszeniu werdyktu uczestnicy Festiwalu mają prawo zwracania się do członków Jury  

o indywidualną ocenę swojej prezentacji. 

13. Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu zaproszeni do udziału w Koncercie Galowym oraz 

imprezach towarzyszących zobowiązani są do występu we wskazanych koncertach. 

14. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania rejestracji występów 

do celów promocyjnych i dokumentalnych. 

15. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu odbywa się poprzez przesłanie poprawnie wypełnionej 

karty zgłoszenia uczestnika na adres Biura Organizacyjnego Festiwalu w terminie do dnia 

14.12.2017 r. / decyduje data wpływu zgłoszenia  / 

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem 261 261 368 bądź na adres e-mail: d.kolodziejska@ron.mil.pl 

16. Przyjmowane będą tylko kompletne karty zgłoszeń z załączoną listą wykonawców, 

akompaniatorów i instruktorów oraz ich oświadczeniami. 

17. Informacja o zakwalifikowaniu wykonawców na Festiwal zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Klubu MW www.klubmwriwiera.wp.mil.pl, w terminie do 21.12.2017 r.  

18. Koszty przejazdu uczestników pokrywają instytucje delegujące. 

19. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu oraz ich instruktorom zakwaterowanie  

i wyżywienie w czasie trwania przedsięwzięcia kulturalnego. 

20. Organizator zapewni kierowcom zakwaterowanie w służbowych pokojach noclegowych 

(rozkaz wyjazdu), nie zapewnia wyżywienia. 

21. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do garderoby i sal prób, nagłośnienie oraz 

oświetlenie sceny.  

22. Niedostosowanie się do wymogów niniejszego regulaminu może spowodować wykluczenie  

z udziału w Festiwalu, bądź pominięcie uczestnika w ocenie Jury. 

23. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Festiwalu. 

Biuro Organizacyjne VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Wojska Polskiego 

„Nadmorska Kolęda – Gdynia’2018” 

Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” 

81-301 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1 

Tel. CA MON 261 263 518 w.30, 261 263 804, fax : CA MON 261 261 368 

mailto:d.kolodziejska@ron.mil.pl
http://www.klubmwriwiera.wp.mil.pl/

