
XXIV Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” w formie on-line

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28.

   
Cele konkursu:

• popularyzacja kolęd i pastorałek, jako utworów osadzonych w tradycji 
i obyczajowości,

• rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
• kultywowanie tradycji wspólnego  śpiewania i muzykowania,
• promowanie uzdolnień muzycznych uczestników konkursu,
• konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego 

wykonawców.

Uwagi organizacyjne:
1. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety lub zespoły do 7 osób

 z placówek/ośrodków niżej określonych typów oraz osoby indywidualne:
• szkoły podstawowe,
• szkoły ponadpodstawowe (wszystkich typów),
• placówki wychowania pozaszkolnego typu MDK, ODK, OPP, Kluby,
• schole działające przy parafiach,
• zgłoszenia indywidualne, rodzinne.

2. Podział na kategorie:
• kategoria I: 6-10 lat
• kategoria II: 11-14 lat
• kategoria III: 15 lat wzwyż

(W przypadku występu grupowego, liczy się średnia wieku)

3. Program występu powinien zawierać 2 utwory, zgodne z tematyką konkursu. 
Może to być kolęda, pastorałka lub piosenka świąteczno - zimowa (także obcojęzyczna).
Łączny czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 9 minut.
UWAGA! Prezentowane utwory można skracać (stopniowo wyciszyć lub zaśpiewać mniejszą ilość 
zwrotek).

4. Akompaniament dowolny - żywy lub podkład muzyczny (to istotny element oceny). 
W przypadku odtwarzania akompaniamentu z nośników prosimy zadbać o ich jakość 
i ustawienie. Organizator nie odpowiada za prawa autorskie wykorzystanych podkładów.

5. Wymagania techniczne przesyłanych utworów:
• występ może być nagrany telefonem, aparatem lub kamerą i musi być przesłany 

w formacie mp4  poprzez takie serwisy jak np. WeTransfer, OneDrive, Google Drive 
lub jako link do YouTube (niepubliczny),

• zgłaszający jest zobowiązany przechowywać plik do końca grudnia 2020 r., a organizator 
może zwrócić się z prośbą o ponowne jego przesłanie w razie problemów technicznych,

• utwory muszą być nagrane jako całość, bez cięć i montażu, bez playbacku,
• utwory nie mogą być poddane obróbce studyjnej czy też obróbce w aplikacjach do tego 

służących.

 Terminy:

• Przesłanie utworu oraz karty zgłoszenia udziału w Festiwalu: do 21. 12.2020 r. 
• Rozstrzygnięcie konkursu: do końca grudnia 2020 r. 
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki w terminie  

do 5 stycznia 2020 r. (www.mdkruda.org)
• Nie przewiduje się organizowania Gali Finałowej.  

            
 Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenia udziału w Festiwalu dokonać należy przesyłając w formie elektronicznej:
1. Czytelnie wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszenia.
2. Linki do utworów  w formacie mp4 lub jako link do YouTube (niepubliczny) bez obróbki 

studyjnej  oraz cięć i montażu

na adres mailowy: organizacjaimprezmdk@gmail.com 

Jury - ocena – nagrody:
• Oceny wykonawców dokona Jury powołane przez organizatora. 
• Werdykt Jury jest nieodwołalny. 
• Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wykonawczych. 
• Jury zastrzega sobie prawo rozdziału nagród i wyróżnień, w tym - ich ilość.
• Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody w terminie  do 1 miesiąca 

od informacji o możliwości odbioru nagrody.

 Uwagi techniczno – organizacyjne:
• Pełnoletni uczestnicy konkursu  lub  prawni opiekunowie  uczestników konkursu  wyrażają 

zgodę na odtwarzanie, przesyłanie i kopiowanie przesłanych utworów w celach 
organizacyjnych Festiwalu. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość niekomercyjnego opublikowania przesłanych 
utworów na stronie internetowej placówki oraz w mediach społecznościowych placówki, a 
także w celach promocyjno-reklamowych. Pełnoletni uczestnicy konkursu lub  prawni 
opiekunowie uczestników konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację.

• Regulamin oraz karta zgłoszenia opublikowane zostaną na stronie internetowej 
placówki oraz na FB placówki.  

• Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska, tel.:  248 13 46 lub
243 22 20, strona internetowa: www.mdkruda.org

ZAPRASZAMY

http://www.mdkruda.org/

	ZAPRASZAMY
	ZAPRASZAMY

