
 

 

    XXV ZIMOWY  

    FESTIWAL TEATRALNY 

    „HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA” 

    ŁĘCZNA 2021 
 

 

 
Celem festiwalu jest promowanie walorów kulturowych, pogłębianie wiedzy na temat lokalnych 

tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie wyobraźni i wypowiedzi artystycznej inspirowanej 

tradycjami świąt Bożego Narodzenia, a także nawiązywanie do tematyki zimowej. 

 

Organizatorzy festiwalu:  

Centrum Kultury w Łęcznej i Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

 

Koordynatorzy festiwalu: 

Karolina Grelik 

Marek Wojciechowski 

tel. 81 752 15 47 

 

W związku z utrudnieniami wynikającymi z trwającej pandemii wirusa 

Covid-19  tegoroczna edycja festiwalu przyjmuje formę konkursu on-line. 

 

Zasady uczestnictwa: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenu powiatu łęczyńskiego. 
W festiwalu mogą wziąć udział soliści w następujących kategoriach wiekowych: 

I – 7-9 lat (rocznik 2013-2011) 

II – 10-14 lat (rocznik 2010-2006) 

III – 15-18 lat (rocznik 2005-2002) 

Konkurs będzie obywał się w kategorii „wywiedzione ze słowa” lub „teatr 

jednego aktora”. Warunkiem udziału w festiwalu jest przesłanie drogą 

mailową prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz nagrania 

prezentacji wiersza lub fragmentu prozy przypisanego do danej grupy 

wiekowej. Formularz i teksty znajdują się na stronie www.ck.leczna.pl 

*W tytule maila należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz numer grupy 

wiekowej. 

*Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wiadomość email wysłana przez 

Organizatora. 

*Każdy uczestnik może przesłać jedną  prezentację  w swojej grupie wiekowej. 

* Komisja powołana przez Organizatora na podstawie przesłuchań nadesłanych 

nagrań wyłoni  zwycięzców  w każdej z grup.. 

 

 

Kryteria oceny: 

*rozumienie i interpretacja tekstu, 

*oryginalność prezentacji, 

*poziom wykonania, 

*rekwizyty i scenografia 
 

Zapraszamy do nadsyłania nagrań prezentacji konkursowych drogą mailową  

na adres: konkurs@ck.leczna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

13.01.2021. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMÓW 

*Film powinien być nakręcony w układzie poziomym!  

*Nagranie powinno być w postaci jednego ujęcia,  

bez montażu audio-video. 

 

Nagrody dla zwycięzców festiwalu  

finansowane są ze środków Powiatu  Łęczyńskiego 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z 

przebiegu konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz w 

publikacjach i w wydawnictwach powiatu łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 

rozpowszechnienia. 

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z 

przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015 r. 

poz. 2135 z późn zm.) 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez uczestników konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub 

odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

6. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu 

rozstrzyga Organizator konkursu. 

7. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki 

niniejszego Regulaminu. 

 

Informacje o konkursie i jego wynikach  

dostępne będą na stronie: www.ck.leczna.pl  

i www.powiatleczynski.pl 

 

dobrze 
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