
Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie oraz 
 Stowarzyszenie Wspierania Kultury Dzielnicy  „RONDO” 

 zapraszają do wspólnego kolędowania  w ramach:

„SZCZODRAKÓW 2018/2019”, czyli
KONKURSOWEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

w kategoriach: 
teatralnej, recytatorskiej i głośnego czytania

 plastycznej, muzycznej, literackiej, multimedialnej
dla              dzieci, młodzieży i dorosłych

„Zwyczaj chodzenia po kolędzie znany jest powszechnie w całej Polsce. Chodzą więc
„szopkarze” z szopką i kukiełkami, „herody” przebrani za główne postacie legendarnego
dramatu,  „gwiazdory”  z  gwiazdą  niesioną przez  gwiaździela,  „kolędnicy”  z turoniem,
kozą, konikiem, niedźwiedziem, czasem bocianem lub żurawiem, wreszcie kolędujące
dzieci, które jedynie śpiewem proszą o datki czy  smakołyki.”

KONKURS MUZYCZNY      
organizator – Maciej Wójtowicz / poniedziałek, wtorek 17 -18 grudnia 2018r.

• do prezentacji można zgłaszać solistów, instrumentalistów,  zespoły oraz
chóry/ zgłoszenia wyłącznie na stronie MFKiP w Będzinie

• zespoły i chóry wykonują 3 kolędy lub pastorałki       soliści i duety – 2,
w tym obowiązkowo 1 tradycyjną kolędę polską

• całkowity czas prezentacji nie może przekraczać  10 minut (soliści oraz duety),
15 minut (zespoły i chóry)

Uwaga! Nagrodą główną w konkursie SZCZODRAKI MUZYCZNE jest kwalifikacja do udziału
w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w styczniu 2019r.

KONKURS TEATRALNY, RECYTATORSKI, GŁOŚNEGO CZYTANIA   
organizator – Grażyna Przysucha/ środa, 16 stycznia  2019r. 

• do prezentacji należy zgłaszać spektakl przygotowany przez teatry lalkowe oraz żywego planu
• prosimy o podanie repertuaru, czasu trwania spektaklu oraz warunków montażu scenografii
• w razie małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły przeglądu 

teatralnego z konkursu na prezentację
• repertuar uczestników konkursu recytatorskiego stanowi wiersz lub fragment prozy o tematyce 

świątecznej - czas trwania prezentacji do 3 minut - ocena w różnych kategoriach wiekowych
• do konkursów recytatorskiego oraz głośnego czytania można zgłaszać max po 5 osób z placówki
• do konkursu głośnego czytania teksty przygotowuje organizator 
• zgłoszenia do 04.01.2019r.



KONKURS PLASTYCZNY
organizator - Monika Matysiak

• temat prac: ANIOŁY lub ANIOŁY ŚWIATA – format prac A3
• do konkursu można zgłaszać do 10 prac z jednej placówki lub klasy
• prace należy nadsyłać w terminie do 22 grudnia 2018r.

podpisane w rogu po stronie ekspozycyjnej (prace nie podpisane nie będą prezentowane)
• należy załączyć listę dzieci, nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna

• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac

KONKURS LITERACKI
organizator - Barbara Kotowska

• do konkursu należy zgłaszać maksymalnie         dwa wiersze własnego autorstwa
o tematyce świątecznej

• prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podając wiek, telefon kontaktowy
zaś w przypadku uczniów dodatkowo - szkołę, klasę oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego

• termin nadsyłania prac upływa dnia 22 grudnia 2018r.
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac
Uwaga!  Przyjmujemy wyłącznie wiersze wcześniej nie publikowane

 i nie nagradzane w innych konkursach

Wręczenie nagród oraz tomików pokonkursowych odbędzie się podczas koncertu finałowego
w dniu          25 stycznia 2019r., godz. 16:30

Mile widziane przesyłanie prac na adres e-mail: jankie1@wp.pl

KONKURS MULTIMEDIALNY
organizator – Małgorzata Kruszyńska

• uczestnicy przygotowują prezentację w programie Power Point lub pokaz slajdów,
najlepiej z towarzyszeniem muzyki o tematyce świątecznej

• w prezentacji można wykorzystać zdjęcia własne lub pozyskane z internetu (strony bezpłatne)
• czas trwania prezentacji - do 10 min.
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac
• zgłoszenia przyjmowane będą do         22 grudnia 2018r.

Uwaga! Zapewniamy nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej oraz możliwość skorzystania
z fortepianu oraz syntezatora.

Zgłoszenia przyjmujemy: w Dzielnicowym Domu Kultury SM „Czechów” 
ul. Kiepury  5a, 20-838 Lublin, tel/fax 81 741-99-11 lub e-mail: jankie1@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem  81 741 99 11 
u osób odpowiedzialnych za poszczególne kategorie.

IMPREZA FINAŁOWA:
wręczenie nagród, prezentacje laureatów wszystkich kategorii 

odbędzie się 25 stycznia 2019r. o godz. 16:30

mailto:jankie1@wp.pl

