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Aneks nr 1 
do Regulaminu 18. Konkursu Wokalnego Kolęd i Pastorałek „Nad Światem Cicha Noc” 

 

I. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, ze względu  

na bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz bardzo dużą ilość 

zgłoszeń, z dniem 8.12.2021 r. wprowadza się poniższe zmiany  

do Regulaminu: 

 
§3 punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 Uczestnik może wystąpić z akompaniamentem na żywo bądź z podkładem 
 muzycznym. 

 
§4 otrzymuje brzmienie: 

1. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, 

ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Do 26 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do placówki) należy nadesłać 

wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia oraz oświadczenie opiekuna/uczestnika: 

 e-mailem: imprezy@pmgdansk.pl 

 listownie: Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk,  

z dopiskiem „KONKURS NŚCN”. 

3. Do dnia 26 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora) należy 

wpłacić wpisowe w kwocie: 

 solista – 15 zł 

 zespół – 50 zł 

Przelewem na konto bankowe Pałacu Młodzieży w Gdańsku na numer  
48 1240 1268 1111 0010 3856 5758 

W tytule przelewu wpisać: 
wpisowe: imię nazwisko solisty/nazwę zespołu w Konkursie NŚCN 

4. Faktury wystawiamy po dokonaniu wpłaty na osobę/instytucję wpłacającą.  

5. W przypadku rezygnacji solisty/zespołu z udziały w Konkursie, wpisowego nie 

zwracamy.  

6. 3 grudnia 2021 r. na stronie internetowej pm.edu.gdansk.pl zostanie umieszczony 

plan prezentacji wykonawców oraz harmonogram Konkursu wraz z godzinami.  
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7. Dnia 9 grudnia 2021 r. na stronie pm.edu.gdansk.pl zostanie umieszczona lista 

uczestników konkursu. 

8. Do dnia 20.01.2022 r. (decyduje data wpływu do placówki) należy dostarczyć do 

Organizatora wypełnione oryginały karty zgłoszenia (załącznik nr 1), 

oświadczenia (Załącznik nr 2 lub nr 3) oraz nagranie audio-video jednej kolędy 

lub pastorałki wraz z krótką autoprezentacją w wykonaniu solisty lub zespołu 

wymienionego w zgłoszeniu.  

9. W przypadku nadsyłania zgłoszeń przesyłką pocztową lub kurierską, decyduje 

data wpływu do placówki. 

10. Rejestracja nagrania powinna być zrealizowana w warunkach domowych lub 

szkolnych, z odległości 2-3 metrów i obejmować całą postać solisty lub zespołu. 

Prezentacja nie może być montowana, udoskonalana ani poddana jakiejkolwiek 

postprodukcji (dotyczy zarówno dźwięku jak i obrazu) po nagraniu. Pomoc 

opiekunów prawnych i/lub nauczycieli w zakresie realizacji nagrania jest 

dopuszczalna. Przygotowany materiał nie powinien przekraczać 5 minut. 

11. Nagranie wykonywanej piosenki może być realizowane telefonem komórkowym 

lub innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu 

wynosi 1920x1080.  

12. Dopuszczone będą tylko te nagrania, które zostaną zapisane w formatach plików 

filmowych takich jak: mp4 (preferowana), avi, mwv.  Nazwa pliku z nagraniem 

powinna zawierać skróconą nazwę konkursu, imię i nazwisko uczestnika/nazwę 

zespołu oraz kategorię wiekową  np. NŚCN_Jan_Kowalski_7_9lat. 

13. Nagranie ma być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób 

statyczny, najlepiej przy użyciu statywu. 

14. Do konkursu dopuszczone będą wykonania w wersji a cappella, z 

akompaniamentem na żywo lub z podkładem muzycznym.  

15. Teledyski nie będą brały udziału w Konkursie. 

16. W przypadku złej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym uczestników/opiekunów. 

17. Przygotowany utwór należy przesłać do Organizatora w wersji elektronicznej na 

adres mailowy: imprezy@pmgdansk.pl w temacie podając „KONKURS NŚCN – 

imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu”. W przypadku nagrań, których 

wielkość pliku przekracza 20 MB akceptujemy użycie zewnętrznych platform do 

przesyłania plików : www.wetransfer.com oraz Dysku Google.  
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18. Organizator dopuszcza dostarczenie nagrania za pomocą pendrive lub CD. 

Wówczas na wybranym nośniku powinien/powinny znajdować się tylko 

odpowiednio zatytułowane pliki konkursowe.  

19. W dniach 21-30 stycznia 2022 r. przewidziano spotkanie Jury. 

20. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

pm.edu.gdansk.pl dnia 31 stycznia 2022 r.  

21. Po opublikowaniu wyników Organizator będzie kontaktować się telefonicznie lub 

mailowo z Laureatami Konkursu lub osobami zgłaszającymi uczestników w 

sprawie odbioru nagród.  

 
 
 

§6 punkt 6 otrzymuje brzmienie: 
Laureaci wytypowani przez Jury zostaną poinformowani telefonicznie o formie 
odbioru nagrody. 
 
 

§8 punkty 4 i 5 zostają usunięte. 
 
 

II. Pozostałe warunki regulaminu pozostają bez zmian. 

III. Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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