
PRZEGLĄD KOLĘD i  PASTORAŁEK on-line 
Świąteczna pocztówka 

Toruń 2020 r. 
REGULAMIN 

 
Organizatorem przeglądu kolęd i pastorałek Świąteczna pocztówka jest Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w Toruniu, mieszczący się przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu. 
 
1. CELE PRZEGLĄDU 

 Popularyzowanie i pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek,  

 Promowanie wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin. 
Świąteczna pocztówka jest przeglądem jednoetapowym, o zasięgu regionalnym ( województwo 
kujawsko-pomorskie). 
 
2. WARUNKI ZGŁOSZENIA  

 Przegląd przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów– wykonawców indywidualnych (w tym 
uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia za wyjątkiem uczniów klas wokalnych) 
oraz zespołów (np. rodziny, grupy przyjaciół itp.). 

 

 Uczestnicy przygotowują nagranie audio-wideo dowolnej kolędy lub pastorałki w języku 
polskim. Nagranie musi przedstawiać śpiewających wykonawców. 

 

 Sugerujemy ograniczenie liczby wykonywanych zwrotek do 3, przy czym czas trwania 
nagrania nie może być krótszy niż 1 minuta i nie może przekraczać 4 minut. 

 

 Utwory mogą być śpiewane a cappella, z akompaniamentem własnym, z akompaniatorem 
lub z podkładem muzycznym. Prosimy nie korzystać z podkładów muzycznych objętych 
ochroną prawno-autorską. W przypadku ewentualnych roszczeń autorów Organizator 
przeglądu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie utworu. Zachęcamy do 
korzystania z podkładów muzycznych dostępnych na wolnych licencjach (np. na licencji 
Creative Commons w serwisie Wikimedia Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kolędy_polskie) 

 

 Każde nagranie wideo winno rozpoczynać się zapowiedzią: imię i nazwisko solisty albo 
przedstawienie rodziny/grupy przyjaciół z zaznaczeniem, że nagranie zostało przygotowane 
na przegląd Świąteczna pocztówka. 

 

 Na końcu prosimy o złożenie życzeń świątecznych: konkretnej osobie, rodzinie, najbliższym 
albo bardziej ogólnych, adresowanych do wszystkich odbiorców. 

 

 Nagranie należy rejestrować z jednego ujęcia kamery/telefonu, bez cięć. Niedopuszczalne są 
jakiekolwiek korekty nagrania (edycja dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek 
inna ingerencja cyfrowa w nagranie). Tego typu pliki będą dyskwalifikowane. Nagranie 
powinno być zapisane w formacie pliku: AVI, MOV, MP4, WMV). Plik powinien być podpisany 
według wzoru:  imię i nazwisko albo przedstawienie grupy, rodziny. 

 

 Prosimy o staranną realizację nagrania: zadbanie o jakość dźwięku i obrazu. Nagranie wideo 
powinno być wykonane w formacie 16x9. Nagrywamy w półzbliżeniu, ewentualnie w planie 
średnim; najlepiej na jasnym i jednolitym tle, aby światło oświetlało twarz i sylwetkę. Prosimy 
unikać nagrań pod światło (nie stajemy na tle okna). Jeśli nagranie realizowane jest 
wieczorem, w świetle sztucznym, należy unikać światła nad głową i z tyłu za wykonawcą. 



Światło musi oświetlać sylwetkę z przodu. Dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny bez 
trzasków, szumów i zbędnych elementów (rozmowy, hałas ulicy itp.). 

 

 Uczestnik przeglądu może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Po przyjęciu zgłoszenia przez 
Organizatora nie ma możliwości wymiany przesłanego nagrania. 

 

 Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgody na 
przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku. W przypadku 
uczestników niepełnoletnich wszystkie zgody i oświadczenia wypełniają rodzice uczestnika. 

 

 Zgłoszenia na konkurs wraz z nagraniami proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 
13 grudnia 2020 r.  Pliki należy przesyłać poprzez usługi transferu (wetransfer.com, 
filemail.com itp.) pod adres e-mail: grzegorz.kazmierski@woak.torun.pl  lub udostępniać do 
pobrania w chmurze. 

 

 Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Przeglądu. 
 

 Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

 
3. FINAŁ I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

 Zgłoszone do Przeglądu nagrania oceni powołane przez Organizatora jury. 
 

 Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony dnia 21 grudnia 2020 roku na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury www.woak.torun.pl. 

 

 Laureaci Przeglądu Świąteczna pocztówka zostaną poinformowani o wynikach mailowo i 
telefonicznie. 

 

 Laureaci otrzymają nagrody pieniężne  oraz dyplomy w wersji elektronicznej. Pula nagród 
wynosi 2000,00 zł. Jury wyłoni laureatów nagród głównych i wyróżnień. Jury decyduje o 
podziale i wysokości poszczególnych nagród. 

 

 Jury dokonuje oceny uwzględniając: poprawność i kulturę wykonania, interpretację, kulturę 
słowa, kreatywność i oryginalność prezentacji oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 

 Nagrania laureatów będą udostępnione w serwisie YouTube oraz w mediach 
społecznościowych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury oraz zamieszczone na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury www.woak.torun.pl. 
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