
VII JURAJSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK – Łazy 2022

ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński

PARTNERZY

TERMINARZ FESTIWALU

20.12.2021          Nadsyłanie prezentacji video
03.01.2022          Eliminacje on line
13-14.01.2022    Przesłuchania finałowe
15.01.2022          Uroczysta Gala Laureatów

PATRONAT MEDIALNY

INFORMACJE I WARUNKI UCZESTNICTWA
Festiwal składa się z dwóch etapów – eliminacji na podstawie

nadesłanych filmów oraz przesłuchań finałowych. Przesłuchania
finałowe oraz gala finałowa odbywa się w formie stacjonarnej,
jednakże ze względu na warunki Organizator zastrzega sobie

możliwość przeprowadzenia ich w tzw. formie „on-line”.

W festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły, duety, chóry.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.

Kategorie wiekowe: 
dzieci kat. I (6-9 lat) kat. II (10 -13 lat), 

młodzież (14-18 lat), dorośli (19 - 50 lat), seniorzy (50 +)

Warunkiem udziału jest:
1. Wysłanie karty zgłoszenia.
2. Wysłanie zdjęcia uczestnika
3. Wysłanie nagranego filmiku z prezentacją muzyczną

JAKOŚĆ NAGRANIA NIE MOŻE PODLEGAĆ
OBRÓBCE STUDYJNEJ. 

          FILMY NIE MOGĄ BYĆ MONTOWANE.

Komplet materiałów zgłoszeniowych należy wysłać poprzez
serwer zewnętrzny www.wetransfer.com na adres e-mail:

festiwal@moklazy.pl

do dnia 20.12.2021 r., do godz 23.59

Nagranie wideo powinno być nagrane w rozdzielczości
maksymalnej 1920x1080 pikseli, w formacie mp4, mpg, mov oraz

w rozmiarze nie przekraczającym 2GB.

SOLIŚCI I DUETY WYKONUJĄ TYLKO 1 KOLĘDĘ LUB PASTORAŁKĘ!
(nie musi być tradycyjna)

ZESPOŁY I CHÓRY WYKONUJĄ DWA UTWORY
W PRZYPADKU ZESPOŁÓW I CHÓRÓW, JEDNA KOLĘDĄ LUB

PASTORAŁKA MUSI BYĆ TRADYCYJNA!
Piosenki zimowe i świąteczne nie będą oceniane.

JURY
Komisję Jury stanowią osoby niezwiązane z uczestnikami

festiwalu. Oceny członków są tajne, a werdykty Jury są ostateczne.
Kryteria oceny: muzykalność, dobór repertuaru, indywidualne

podejście do interpretacji utworu, poczucie rytmu, dykcja, ogólny
wyraz artystyczny.

Laureaci festiwalu otrzymają nagrody i
wyróżnienia. Każdy podmiot wykonawczy który otrzyma
nagrodę jest zobowiązany do udziału w uroczystej gali

wręczenia nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w
Festiwalu zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego

Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania,
unieważnienia lub przesunięcia terminów

Festiwalu w każdym czasie.
Festiwal odbywa się na zasadach określonych

niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.  

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do
Organizatora. Sprawy nieobjęte niniejszym 

Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie.

KONTAKT

Szczegółowych informacji udziela
koordynator Festiwalu:

Karol Hadrych
tel. 790 803 444 // festiwal@moklazy.pl
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