
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizator: 

 

 

Termin:20 stycznia 2018 roku – przesłuchania i koncert laureatów 
 

Miejsce: 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” 

ul. Gdańska 12-13 

84-300 Lębork 

 

Cel konkursu: 

 prezentacja dorobku artystycznego solistów; 

 popularyzacja śpiewania i kierunkowanie właściwego rozwoju muzycznego; 

 promowanie własnej – autorskiej twórczości i ciekawych aranżacji znanych 

kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce zimowej; 

 wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród 

dzieci i młodzieży; 

 promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej; 

 rozwijanie talentów estradowych; 

 integracja dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego. 

 

Warunki udziału: 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi 

literami KARTY ZGŁOSZENIA (każdy solista na osobnej karcie) na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork lub na adres email: 

mdklebork@wp.eu 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” 

ul. Gdańska 12-13 

84-300 Lębork 

p. Paweł Piwka 

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Różyckiego 2 

84-300 Lębork 

Koordynator p. Teresa Szczepańska 

X Jubileuszowy Pomorski Festiwal Piosenki 

Zimowej Lębork 2018 



Liczba miejsc ograniczona! 

Przyjmujemy max. 60 solistów – liczy się kolejność zgłoszeń. Przyjmowanie 

zgłoszeń zostanie zakończone w momencie uzyskania 60 kart zgłoszeniowych. 

 

Sprawy organizacyjne: 

 podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jeden utwór 

(kolędę, pastorałkę bądź piosenkę o tematyce zimowej) o łącznym czasie nie 

przekraczającym 4 minuty; 

 jury dokona oceny w czterech grupach wiekowych przyznając I, II, III miejsca                  

oraz wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród rzeczowych; 

 do koncertu laureatów kwalifikuje jury powołane przez organizatorów 

festiwalu, ocena jury jest ostateczna; 

 obecność laureatów wraz z osobami akompaniującymi podczas finału 

obowiązkowa; 

 konkurs nie dotyczy zespołów wokalnych, chórów; 

 koszty przejazdu pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące; 

 podczas festiwalu nie obowiązuje opłata akredytacyjna; 

 podczas festiwalu udostępnia się pianino cyfrowe Korg SP-250 
 

 

Uczestnicy: (soliści w 4 kategoriach wiekowych) 

 I kategoria: klasa I-III szkoła podstawowa 

 II kategoria: klasa IV-VI szkoła podstawowa 

 III kategoria: klasa VII szkoły podstawowej, kl. II i III gimnazjum 

 IV kategoria: szkoła ponadgimnazjalna i dorośli 
 

 

Ocena: 

Jury w swojej ocenie kierować się będzie kryteriami:dobór repertuaru; technika 

wokalna;dykcja;interpretacja; wyraz artystyczny. 

 

B i u r o  o r gan i z a c y j ne :  

Młodzieżowy Dom Kultury   ul. Różyckiego 2  84-300 Lębork           www.mdklebork.tivi.net.pl 

tel./fax. (059) 8 621-645     e-mail: mdklebork@wp.eu 

koordynator: Teresa Szczepańska 

tel. kom. 693-333-131         e-mail: t.szczepanska1@wp.pl 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
 

na X Jubileuszowy Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej 

Lębork 2018 

 

 

Imię i nazwisko solisty: ………………………………………………………………………. 

Wiek solisty: ……………………… 

 

Kategoria (prosimy zaznaczyć znakiem „X”) 

I kategoria: klasa I-III szkoła podstawowa                 

II kategoria: klasa IV-VI szkoła podstawowa  

III kategoria: klasa VII sp, kl. II, III gimnazjum  

IV kategoria: szkoła ponadgimnazjalna i dorośli  

 

Nazwa, adres, kontakt telefoniczny instytucji delegującej, adres e-mail: ……………… 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tytuł prezentowanego utworu: ……………………………………………………………… 

 

Czas prezentacji: …………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail opiekuna: …………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………                                          ………………………………… 

Pieczęć instytucji delegującej       Podpis opiekuna 


