
XXV Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” 15.12.2021 r. 

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  

 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:  Jury  będzie  dokonywało  osobnych  ocen  solistów  i  zespołów  
w następujących przedziałach wiekowych:

• kategoria I: przedszkola i klasy 1-3
• kategoria II: klasy: 4-8
• kategoria III: szkoły ponadpodstawowe

(W wypadku występu grupowego, liczy się średnia wieku)

3. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  zaprezentowania  jednego  utworu,  zgodn  ego   z  tematyką  

konkursu. 
Może to być kolęda, pastorałka lub piosenka świąteczno - zimowa (także obcojęzyczna).

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.
Organizator zapewnia nagłośnienie oraz dysponuje pianinem cyfrowym firmy YAMAHA.

 Terminy:

• Przesłanie karty zgłoszenia udziału w Festiwalu: do 8.12.2021 r. 
• Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora

do dnia 13.12.2021 r. 
• Przesłuchania konkursowe odbędą się 15 grudnia (środa) od godziny 10:00
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki  w terminie  

do końca grudnia 2021 r. (www.mdkruda.org)
• Gala finałowa odbędzie się 25 stycznia 2022 r. o godzinie 17:00. 

            
 Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenie udziału w Festiwalu dokonać należy przesyłając w formie elektronicznej:
1. czytelnie wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszenia

na  adres  mailowy:  organizacjaimprezmdk@gmail.com  

lub dostarczyć ją osobiście.

Jury - ocena – nagrody:
• Oceny wykonawców dokona Jury powołane przez organizatora. 
• Werdykt Jury jest nieodwołalny. 
• Jury  przyznaje  nagrody  (1,2,3  miejsce)  i  wyróżnienia  w  poszczególnych  kategoriach

wykonawczych. 
• Jury zastrzega sobie prawo rozdziału nagród i wyróżnień, w tym - ich ilość. Może również

nie przyznać jakiegoś miejsca.

 Uwagi techniczno – organizacyjne: 
• Uczestnik  zgłaszający  się  do  konkursu  lub  jego  opiekun  prawny  wyraża  zgodę  na

wykorzystanie wizerunku do celów związanych z promocją konkursu/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/
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