
GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK – on-line 

 

 Organizator konkursu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skępem 

 Patronat i fundatorzy nagród:  

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem 

Proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem 

Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Zgłoszenie następuje w momencie wysłania filmu z wokalną prezentacją  

w wiadomości prywatnej na fanpage naszego Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Skępem lub adres e-mail: m.sosinska@mgok.skepe.pl.  Należy podać 

również imię, wiek dziecka oraz miejsce zamieszkania. Konkurs skierowany jest 

do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym; dotyczy terenu Miasta 

i Gminy Skępe. Uczestnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe (szczegółowy 

podział ogłosimy po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń). 

2. Głównym celem konkursu jest prezentacja i promocja twórczości muzycznej 

dzieci i młodzieży, wspieranie ich rozwoju w tym trudnym czasie oraz 

kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.  

3. Zgłoszenie do konkursu następuje po przesłaniu prezentacji wokalnej (kolęda 

lub pastorałka zaśpiewana w języku polskim) w formie kilkuminutowego filmiku. 

Ważne! Nagranie nie może brać udziału w żadnym innym konkursie. 

Dozwolone jest wykonanie z własnym akompaniamentem; z osobą 

akompaniującą; z podkładem muzycznym lub bez akompaniamentu. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia 2021 r. 

mailto:m.sosinska@mgok.skepe.pl


4. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów. Wyniki 

konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.skepe.pl oraz profilu facebook 

M-GOK w Skępem w dniu 20 grudnia 2021 r. Dodatkowo wszystkie prezentacje 

zostaną zamieszczone na profilu facebook M-GOK-u w dniu 16 grudnia 2021r., 

a tym samym rozpoczną głosowanie o nagrodę publiczności. Uczestnicy 

poszczególnych kategorii, którzy zdobędą najwięcej „polubień” zostaną 

nagrodzeni.  

5. Na uczestników czekają statuetki oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez 

osoby patronujące konkursowi. 

6. Wszelkie pytania prosimy kierować do nas za pośrednictwem fanpage'a  

lub telefoniczne do animatorek kultury: Magda Sosińska tel. 500479563  

i Małgorzata Matuszczak tel. 6950500701 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA!!! 

http://www.skepe.pl/

