I Międzyszkolny Konkurs Kolęd
i Pastorałek „Hej Kolęda! Kolęda! –
Bożonarodzeniowe granie i śpiewanie”
Regulamin
I. Miejsce i czas przeprowadzenia I Międzyszkolnego Konkursu Kolęd
i Pastorałek
•

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie

•

Termin: 21.01. 2019 r. (poniedziałek)

•

Czas rozpoczęcia: godz. 8:30

•

Miejsce: sala nr 35 – pierwsze piętro

II. Cele
•

Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie
poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.

•

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.

III. Uczestnicy
•

W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych.

•

Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:

soliści:
a) klasy I - IV
b) klasy V - VIII

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
•Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tylko jedną kolędę lub pastorałkę, w zależności od własnego
uznania.
•Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania świątecznych piosenek.
•Obowiązkowy jest podkład muzyczny na nośnikach cyfrowych (pendrive).
•Szkoła może głosić maksymalnie po 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej.
•Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.

•W skład jury konkursowego wchodzi nauczyciel muzyki – po 1 osobie z każdej szkoły.
•Zgłoszenia z nazwiskami uczniów (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w
konkursie kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda” i przetwarzanie danych osobowych przez jego
organizatorów (załącznik nr 2) przesyłają do 7 stycznia 2019r. na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 7
37-100 Łańcut
tel: 17 225 31 40, e- mail: szkola@sp1lancut.pl

V. Ocena
•

•

W celu oceny prezentowanych występów powołana zostanie przez Organizatorów Komisja
Konkursowa, która dokona oceny wg ustalonych przez siebie kryteriów w oparciu o niniejszy
regulamin. Werdykt Komisji jest niepodważalny i niezaskarżalny.
Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

-

czystość śpiewu i wyrazistość wykonywanego tekstu,
dobór repertuaru do wieku wykonawcy,
stopień trudności wykonywanego utworu,
ogólny poziom artystyczny.

VI. Nagrody
•

Organizator nagrodzi po 3 osoby w każdej kategorii wiekowej, możliwe są również dodatkowe
wyróżnienia.

•

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu, czyli 21.01.2019 r.

VI. Uwagi końcowe
•

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu.

•

Kolejność prezentacji ustala Organizator.

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników konkursu w
celu umieszczenia jej na stronie szkoły

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości wizerunku oraz
danych osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a także do publikacji ich fotografii w
materiałach promocyjnych i informacyjnych..

•

Od uczestników jest wymagana pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych (Załącznik nr 2).
Brak zgody wyklucza udział w konkursie.

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

(załącznik 1)

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA - BOŻONARODZENIOWE GRANIE I
ŚPIEWANIE”
1/ Imiona i nazwiska uczestników konkursu, klasa, tytuł kolędy/pastorałki :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2/ Imię i nazwisko osoby przygotowującej :
…………………………………………………………………………….
3/ Rodzaj akompaniamentu :
…………………………………………………………………………….
4/ Nr i adres szkoły :
…………………………………………………………….........................
5/ Telefon kontaktowy osoby przygotowującej:
……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………….
Pieczątka szkoły

(załącznik 2)

.........................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

……….……………
(miejscowość i data)

ZGODA NA UDZIAŁ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DZIECKA W KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOLĘDA,
KOLĘDA - BOŻONARODZENIOWE GRANIE I ŚPIEWANIE”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................w I edycji
Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda - Bożonarodzeniowe granie i
śpiewanie” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łańcucie. Jednocześnie
akceptuję regulamin konkursu. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku mojego dziecka w celu umieszczenia na stronach
internetowych, Facebook’u, w prasie oraz innych materiałach reklamowych i
edukacyjnych związanych z organizowanym konkursem.

…………………………………………………………………………………..
(podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

