
  

 

 

 

 

 

 

Sławieński Dom Kultury po raz kolejny 

organizuje Prezentacje Kolęd i Pastorałek pn. 

„Hej kolęda, kolęda”. 

Przyznane zostaną  Złote Anioły w 

poszczególnej kategorii. 

Do udziału zapraszamy uczestników  z Przedszkoli , Szkół oraz rodziny. 

Przepiękne teksty poezji oprawione melodią posiadają niespożytą moc i 

ogromną siłę oddziaływania oraz pozwalają trwać  w tradycji.   

Celem prezentacji jest: 

 Popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek, 

 Wyłonienie najciekawszych koncepcji,  

 Rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży w rodzinie; 

 Rozwijanie i doskonalenie kultury muzycznej. 

 

Koncert organizowany jest w kategoriach 

1. zespoły (wokalno-instrumentalne, wokalne, chóry,  duety) 

2. Soliści i instrumentaliści 

3. Kolędowanie rodzinne 

Kategoria 1 i 2 dodatkowo podzielona została na :  

- wiek (przedszkola i szkoła kl. I-III) 

      - wiek (szkoła podst. od kl. IV, gimnazjum i szk. średnia) 

 

Uczestnictwo: 

1. Placówka, zgłasza do udziału w prezentacjach wyłącznie jedno 

zgłoszenie w danej kategorii. 

2. Wykonawcy przygotowują 2 utwory, czas trwania prezentacji nie 

może przekroczyć   7 minut. Przy dużej frekwencji uczestników 

Jury może zmniejszyć ilość wykonywanych utworów do jednego. 

3. Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub 

podkład muzyczny. (pendrive lub płyta CD, która powinna być 

opisana, ustawiona na początek nagrania i dostarczona do 

Domu Kultury wraz z kartą zgłoszenia do 10  stycznia 2019 r.). 
4.  Powołane jury przez organizatorów po wysłuchaniu poszczególnej 

prezentacji ogłosi swoją punktację od 1-10, natomiast publiczność 

obecna na sali wyłoni swoich laureatów poprzez zakupione bilety, 

które będą upoważniały do wzięcia udziału w wyborze 

kandydatów tegorocznych prezentacji. Suma punktów jurorów i 

publiczności wyłoni zwycięzców. 

5.   Wykonawca biorący udział w koncercie finałowym zobowiązany 

jest do uczestnictwa w ogłoszeniu wyników festiwalu i wręczeniu 

nagród. 

 6.  Jury  oceniać będzie poziom wykonania, dobór repertuaru, ogólny 

wyraz artystyczny. Jury może zmienić sposób nagradzania 

uczestników.  Decyzje jury są niepodważalne. 

   

Przesłuchania odbędą się 17 stycznia 2019r. o godz. 16.00 (czwartek) 

w sali widowiskowej Domu Kultury w Sławnie, ul. Cieszkowskiego 2 

(tel. 810 7670).  

Warunkiem uczestniczenia jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia  

oraz podkładów muzycznych do 10 stycznia 2019 roku. 

 

       

   

 

 

 
Regulamin oraz karta zgłoszenia można pobrać również na naszej stronie 

internetowej www.sdk.slawno.pl   

Sławieński Dom Kultury, ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Sławno 
tel.(059) 810 7670,   

e-mail: sekretariat@sdk.slawno.pl                     

e-mail: piotr.kruk@sdk.slawno.pl,   

http://www.4lomza.pl/foto/050121230712.gif
http://www.sdk.slawno.pl/
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         K A R T A    Z G Ł O S Z E N i A 

 

 
 

 

 

 

1. Nazwa zespołu, nazwisko solisty,           

               

2. Instytucja delegująca             

3. Kategoria: (zespół: wokalny, wokalno-instrumentalny, duet, chór oraz kategoria solista)

  

4.  Dane osobowe (imię i nazwisko, wiek) 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

4. Siedziba, adres i telefon zespołu, e-mail:. 

              

               

5. Nazwisko i imię opiekuna (tel. Kontaktowy, adres, e-mail) 
                

 

 
                

 

6. Utwory przygotowane do prezentacji 

1.               

 

2.               

(Tytuł, imię i nazwisko kompozytora, autor tekstu, czas wykonania utworu) 

  

7. Potrzeby techniczne prezentacji ( ilość mikrofonów, odtwarzacz, itp.). 

                   

 

 

                  

    (kierownik zespołu, podpisy i pieczęcie)                         (Instytucja delegująca) 

 

7. Krótka charakterystyka uczestnika. 

 

 

 
 

 


