
Konkurs muzyczny „Rodzinne kolędowanie” 

Regulamin konkursu 

1. Cele konkursu: 

o propagowanie spędzania Świąt Bożonarodzeniowych w gronie rodzinnym; 

o pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności rodzin; 

o podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez wspólne kolędowanie . 

2. Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, 

ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość 

3. Uczestnicy konkursu: rodziny zamieszkujące zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej. 

4. Przebieg konkursu: 

o zadanie konkursowe polega na wykonaniu nagrania wideo prezentującego 

rodzinne wykonanie kolędy/pastorałki w oprawie świątecznej (choinka, 

świąteczny stół, itp.) 

o kolędę/pastorałkę należy wykonać osobiście (bez podkładu ze słowami 

śpiewanymi przez innego wykonawcę); technika wykonania utworu  

 a capella 

 przy akompaniamencie dowolnego instrumentu czy sprzętu muzycznego 

 przy użyciu podkładu muzycznego (sama melodia) 

o łączny czas wykonania utworu nie może być dłuższy niż 4 minuty.  

o nagrania konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy:  

 przesłać drogą mailową na adres kadry@sml.zamosc.pl, z dopiskiem 

„Rodzinne kolędowanie”  

o nadesłane prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora;  

o przy ocenie występu brane będzie pod uwagę zaangażowanie rodziny, 

pomysłowość (stroje, rekwizyty), dobór odpowiedniej kolędy/pastorałki do 

możliwości wokalnych, własny akompaniament muzyczny oraz ogólne 

wrażenie artystyczne 

o nagrania nadesłane na Konkurs nie będą zwracane, stają się własnością 

organizatora konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach 

informacyjno - edukacyjnych na terenie działania Spółdzielni; 

o laureatom zostaną przyznane  dyplomy oraz nagrody rzeczowe. O sposobie ich 

przekazania organizator poinformuje zwycięzców. 

5. Termin nadsyłania prac – 7 stycznia 2022 r. Nazwiska nagrodzonych rodzin zostaną 

opublikowane w artykule umieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej www.smlukasinski.zamosc.pl  

6. Postanowienia końcowe: 

o organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu; 

o warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres, 

adres e- mail; 

o podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie; 

o dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu 

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu; 

o wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

należy wraz z nagraniem prezentacji kolędy/pastorałki przekazać 

organizatorowi.                                                                                                      
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