REGULAMIN
XV KUTNOWSKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK’ 2021 - ONLINE
1.Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
2. Uczestnicy – soliści w KATEGORIACH WIEKOWYCH:
A: 3 - 6 lat
B: 7-9 lat
C: 10-12 lat
D: 13-14 lat
(decyduje rok urodzenia)
3. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają w formie nagrania video jedną kolędę lub
pastorałkę w j. polskim.
4. Nagranie video zgłoszonej prezentacji musi spełnić następujące warunki:
- nagranie POZIOME na jasnym, gładkim tle (preferowane tło: biel, szarość)
- wysoka jakość zarówno obrazu, jak i dźwięku
- wyrównany poziom wokalu oraz podkładu muzycznego
- filmy prosimy przesyłać jako załącznik do karty zgłoszenia zewnętrznym darmowym
transferem plików ( wetransfer.com, transfernow.net )
5. Link do nagrania konkursowego należy załączyć do zgłoszenia i przysłać na adres
Organizatora do dnia 12 grudnia 2021 r. do godz. 16.00. Elektroniczny formularz karty
zgłoszenia dostępny jest pod adresem: http://konkurs.kdk.net.pl/KONKURS/
6. Po przesłuchaniu nadesłanych prezentacji, Jury wyłoni Laureatów, którym zostaną
przyznane:
- Nagrody Główne i wyróżnienia
- nagrody specjalne
- prezentacja i promocja najlepszych wykonań w mediach społecznościowych, na
stronach www, podczas Wigilii Miejskiej przed Ratuszem
- zaproszenie głównych Laureatów do udziału w innych konkursach piosenki i
wydarzeniach organizowanych na terenie miasta Kutna
Ocenie Jury podlegać będą:
a) walory wokalne
c) interpretacja utworu
d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy
e) ogólny wyraz artystyczny
7. Wyniki festiwalu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://kdk.net.pl/,
a prezentacje Laureatów zamieszczone na kanale YouTube KDK w dniu 18 grudnia
2021 r. o godz. 18:00.
8. Zapytania dotyczące festiwalu należy kierować na adres e-mail: konkursy@kdk.net.pl
9. Informacje ogólne:
- Wydarzenie organizowane jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przeznaczone jest dla dzieci z Powiatu Kutnowskiego.

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział na adres e-mail podany w
zgłoszeniu. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla Laureatów nie będą wysyłane pocztą, będą
do odbioru wyłącznie w budynku Kutnowskiego Domu Kultury. Organizator poinformuje
uczestników o warunkach odbioru nagrody za pomocą poczty e-mail.
- Zgłaszając się do konkursu, pełnoletni uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku
uczestnika niepełnoletniego) zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych zawartych
w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
Pełnoletni uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) mają
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem
zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego publicznego odtwarzania,
wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników
imprezy, bez wypłacania im honorariów.
- Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
- Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne.

