
REGULAMIN 

MAŁOPOLSKICH SPOTKAŃ KOLĘDOWYCH 

KRAKÓW,  21.01.2023 r. 

 
1. Organizatorzy:   

 Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie,   

 Stowarzyszenie im. J. Korczaka w Krakowie, 

 Małopolski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 

 Akademia Muzyczna w Krakowie. 

 

2. Cele: 

 upowszechnianie muzykowania zespołowego w szkołach i placówkach oświatowych, 

 popularyzacja muzykowania zespołowego, 

 doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów muzycznych, 

 kultywowanie tradycji śpiewania i grania polskich kolęd. 

 

3. Zasady organizacyjne: 

 Małopolskie Spotkania Kolędowe organizowane są w formie konkursu, 

 Uczestniczące w nich zespoły mogą brać udział w jednej z dwóch kategorii:  

a. Zespoły chóralne, 

b. Zespoły orkiestrowe, 

 W obu kategoriach przyznane zostaną osobne nagrody i wyróżnienia, 

 Każdy uczestniczący w konkursie zespół otrzyma dyplom uczestnictwa. 

 

4.  Zasady uczestnictwa:  

 w konkursie mogą wziąć udział zespoły, w których przynajmniej 2/3 to dzieci i młodzież  

w wieku do 18 lat (dotyczy zespołów chóralnych), 

 czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut, 

 zespoły powinny przygotować dwa utwory (kolędy lub pastorałki) o zróżnicowanym 

charakterze, 

 zespoły chóralne przynajmniej jeden utwór powinny wykonać  a cappella. 

 

5. Kryteria oceny uczestniczących zespołów 
komisja oceniająca (Jury)  powołana przez organizatorów bierze pod uwagę: 

 dobór i różnorodność repertuaru, 

 emisję głosu (w przypadku zespołów chóralnych), 

 intonację (w przypadku zespołów chóralnych), 

 dykcję (w przypadku zespołów chóralnych), 

 barwę, jednorodność brzmienia i plastykę gry (w przypadku zespołów orkiestrowych),  

 artykulację, 

 rytmikę i puls, 

 frazowanie, 

 współpracę dyrygenta z zespołem,  

 ogólny wyraz artystyczny, 

 ekspresję wykonania i radość muzykowania. 
 

Decyzje Jury są niepodważalne i nieodwołalne. 

 

6. Ogłoszenie wyników: 

Po zakończeniu prac jury podczas Koncertu Laureatów nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników 

konkursu i wręczenie laureatom pamiątkowych dyplomów i nagród. 

Obecność wszystkich zespołów na Koncercie Laureatów bezwzględnie obowiązkowa. 



 
7. Zgłoszenia należy kierować do dnia  31.12.2022 r. na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka 

31-814 Kraków os. Kalinowe 18 

tel.: 012/647-15-25 

e-mail: ewa@mdkkorczak.pl 

 

8. Przesłuchania Małopolskich Spotkań Kolędowych odbędą się  

              w sobotę, 21 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 

             w Auli  Akademii Muzycznej „Florianka” w Krakowie ul. Basztowa 8  

 

9. Biuro organizacyjne :  

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie os. Kalinowe 18. 
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