
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK                                                                     

I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH  

        

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie  

Koordynatorzy: Marian Walentynowicz, Barbara Biała-Siwecka, Katarzyna 

Przeworska 

 

Cele konkursu: 

0 podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd, pastorałek                          

i piosenek świątecznych, 

0 popularyzacja kolęd i pastorałek, uwrażliwienie na ich piękno, 

0 poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych, 

0  wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami, 

0 wytworzenie świątecznej atmosfery, 

0  nauka zdrowego współzawodnictwa,  

0 stworzenie przestrzeni do rozwoju talentów uczniów,  

0 umożliwienie realizacji marzeń i ambicji oraz budowanie wiary                   

w siebie, 

0 ćwiczenie umiejętności autoprezentacji,  

0 promocja młodych talentów, 

0  promocja szkoły. 

 

I. Uczestnicy: 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie. 

II. Kategoria: 

a) soliści w następujących grupach wiekowych: 

- uczniowie z klas 0 – III 

- uczniowie z klas IV – VIII 

b) zespoły w następujących kategoriach wiekowych: 

- uczniowie z klas 0 – III 

- uczniowie z klas IV – VIII      

Każdy ZESPÓŁ może liczyć maksymalnie 6 osób.  

 



III. Wymogi techniczne oraz przebieg konkursu 

1. Do  konkursu  przystąpić  mogą  uczniowie,  którzy  przygotują we własnym 

zakresie kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną w języku polskim. 

2. Nagranie wokalne indywidualne – uczeń/uczennica śpiewa kolędę z podkładem 

muzycznym, własnym akompaniamentem lub a capella. 

3. Nagrania zespołu – uczniowie wykonują utwór zespołowo z akompaniamentem 

własnym lub innym podkładem muzycznym.  

4. Zgłoszenia chęci udziału w konkursie proszę przesłać do 5 grudnia 2022 r. na 

adres email: barbara.siwecka@sp5pruszkow.pl Zgłoszenie stanowi załącznik   

nr 1 i nr 2 do regulaminu konkursu.  

5. Przesłuchania do konkursu odbędą się w czwartek 15 grudnia 2022 r.                   

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie od godz. 

11:30.  

6. Zwycięzcy będą mogli zaprezentować utwory świąteczne na Koncercie 

Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, który odbędzie się w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Pruszkowie na sali gimnastycznej w czwartek                        

5 stycznia 2023 r. o godz. 12:30 oraz w Kościoła Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie 

IV. Ocena i nagroda  

1. Oceny  wykonawców dokona  Komisja Konkursowa powołane przez 

organizatora.  

2. Jury  będzie  oceniać dobór utworu, stronę  muzyczno-wokalną - walory  

głosowe,  muzykalność, poprawność językową,  interpretację  prezentowanych  

utworów  oraz  ogólny  wyraz  artystyczny.     

3. Kryteria  oceny:   

0 poprawność  językowa  (1–5  pkt.),     

0  jakość  wykonania  pod  względem  czystości  dźwięków,  rytmiki                        

(1– 5pkt.),    

0 dobór utworu i wrażenie  artystyczne,  w  tym  interpretacja,  scenografia,  

strój,  układ  taneczny  (1– 5pkt.).  

4. W wyniku przesłuchań  Jury  może  przyznać:            

0 miejsca  od  1  do  3  w kategorii  SOLISTA  

0 miejsca  od  1  do  3  w kategorii  ZESPÓŁ  

0 wyróżnienia  

5. Ocena  Jury  jest  ostateczna  i  nie  podlega  weryfikacji.    

6. Wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymają  dyplomy  uczestnictwa. 

7. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

Organizatorzy: Marian Walentynowicz, Katarzyna Przeworska,                                       

Barbara Biała-Siwecka 

 

mailto:barbara.siwecka@sp5pruszkow.pl


Załącznik nr 1.  

Karta Zgłoszenia Uczestnika 

do udziału w Szkolnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 

Nazwisko i imię wykonawcy: 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

Nazwa wykonywanego utworu w oryginale:  

.................................................................................................................................................. 

Nazwisko i imię wykonawcy oryginału: 

 

 ............................................................................................................................. .................................... 

 

Szacowany czas wykonania: ....................................................... 

Sposób wykonania: (wokal z podkładem muzycznym nagranym na pendrivie, wokal                                     

z akompaniamentem  własnym, acapella):  ...................................... 

*
Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu 

 

 

 

Zgoda (wypełnia rodzic/opiekun prawny)  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..………..…………………………….…, 

ucznia/uczennicy kl. ……………,  

w „ Szkolnym Konkursie Kolęd Pastorałek i  Piosenek Świątecznych” organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 5 w Pruszkowie 

Jednocześnie zgadzam się na  upublicznieniu tego nagrania w Internecie, imienia i nazwiska dziecka.  

Mile widziane stroje odpowiednie do uroczystości oraz dekoracja świąteczna.  

 

 

          ………..…………………………………… 

            data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 



Załącznik nr 2 

Oświadczenie zgody 

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

podanych w wyżej wymienionej zgodzie na potrzeby przeprowadzenia Szkolnego Konkursu 

Kolęd Pastorałek i Piosenek Świątecznych, jego rejestrację, wykorzystanie                                          

i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego 

dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 

im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie (dalej: ”administratorem”) 

2. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez 

administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu                                       

i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 

2022/2023 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający                  

z przepisów prawa. 

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na 

podstawie przepisów prawa. 

4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego 

promocją. 

6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

……………..…..……..……………..                                                                                                       
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 


