
REGULAMIN 
 

               Konkursu kolęd, pieśni i pastorałek „Kolędowanie w Lubaniu” 
  
 

1. Hasło konkursu: „Kolędowanie w Lubaniu” 
2. Cele konkursu: 

- kultywowanie tradycji świątecznych, 
- rozwijanie zainteresowań muzycznych i wokalnych uczniów, 
- wspieranie młodych talentów, 
- aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań, 
- promocja miasta Lubań. 

 
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz 

wszystkich klas szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Lubań. 
 

4. Udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu kolędy, pieśni lub pastorałki 
w języku polskim acapella, z towarzyszeniem jednego instrumentu lub podkładu 
muzycznego przygotowanego we własnym zakresie na nośniku danych (pendrive) w 
formacie mp3 - 320 kb/s, trwającej nie dłużej niż 3 minuty. 
 

5. Wykonanie kolędy, pieśni lub pastorałki oceniane będzie w trzech kategoriach:  
- I kategoria: uczniowie klas IV – VI, 
- II kategoria: uczniowie klas VII – VIII, 
- III kategoria: uczniowie klas ponadpodstawowych I-IV. 

 
6. Szkoły w drodze eliminacji określonej na własnych zasadach wyłaniają maksymalnie 

po 3 laureatów z każdej kategorii wiekowej. 
 

7. Wyłonieni w szkołach uczestnicy wezmą udział w konkursie finałowym 14 grudnia 
2021 r. o godz. 9:00 w sali lustrzanej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, wg 
ustalonej przez organizatora kolejności. Kartę-zgłoszenie  wraz z oświadczeniem i 
zgodą  oraz opisane imieniem i nazwiskiem nośniki danych z podkładami 
muzycznymi należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, ul. 
Kościuszki 4, najpóźniej do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:00. 

 
8. Powołane przez organizatora jury konkursu będzie oceniało: 

- dobór repertuaru 
- poprawność wykonania utworu 
- wkład własny w aranżację utworu 
- ogólne wrażenie artystyczne 
 

9. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy 
uczestnicy zakwalifikowani do koncertu finałowego pamiątkowe dyplomy. 
 

10. Laureaci, a więc osoby, które zajęły czołowe trzy miejsca we wszystkich kategoriach 
wystąpią na scenie w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego w Lubaniu w dniu 21 
grudnia 2021 r. Oprócz tego będą mogli zaśpiewać jedną z kolęd wspólnie z 
gwiazdą wydarzenia Magdą Steczkowską. 

 
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 

i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach 
reklamowych organizatorów oraz w mediach i na stronach internetowych. 

 
12. Przekazanie Karty Zgłoszenia na konkurs pn. „Kolędowanie w Lubaniu” wraz ze 

stosownym oświadczeniem i zgodą jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

 
 
Organizator konkursu: Miejski Dom Kultury w Lubaniu. 


