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IV Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek  

”Kolędy w sieci” 

w Szkole Podstawowej Nr 1  

im. Jana III Sobieskiego w Gniewie 2020r. 

dla uczniów klas I – VIII   

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Regulamin IV Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 

„Kolędy w sieci” 

w Szkole Podstawowej  Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie 2020r. 

dla uczniów klas I – VIII 

 

Pkt. 1 

Celem konkursu jest: 

 szerzenie kultury muzycznej wśród dzieci 

 rozwój zainteresowania piosenką o tematyce religijnej 

 wspierania najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji 

ich umiejętności wokalnych 

 promocja młodych talentów 

 popularyzacja kolęd, walorów artystycznych i wykonawczych 

 wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej 

w zakresie muzyki 

 umiejętność korzystania z Internetu 

 kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek 

 

Pkt. 2 

 

Organizatorkami konkursu są: p. Maria Dziki oraz p. Justyna Bałdyga. 

Fundatorami nagród i dyplomów jest Rada Rodziców. 

 

Pkt. 3 

 

Konkurs jest jednoetapowy. Jego uczestnikami mogą być dzieci z klas: I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie. 
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Pkt. 4  

 

1. W konkursie może brać udział jeden solista z każdej klasy. Uczniowie w 

terminie od 30.11.2020r. do 04.12.2020r. zgłaszają chęć udziału w 

konkursie do wychowawcy, który spośród nich w terminie  

od 05.12.2020r. do 08.12.2020r. wybiera jednego przedstawiciela klasy.  

Wychowawca do 08.12.2020r. przekazuje imię, nazwisko, klasę oraz tytuł 

kolędy lub pastorałki do organizatorów konkursu poprzez e-dziennik 

Librus.  

 

2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: 

o I kategoria – klasy: I, II i III 

o II kategoria – klasy: IV, V i VI 

o III kategoria – klasy: VII i VIII 

Uczestnik w terminie do 15.12.2020r. godz. 12:00 dostarcza do szkoły 

nagranie audio-wideo na nośniku (pendrive lub płyta) w kopercie 

podpisanej imieniem, nazwiskiem i klasą. Jury w dniu 18.12.2020r. po 

zapoznaniu się i ocenie dostarczonych zgłoszeń spośród uczestników 

poszczególnych kategorii wybierze zwycięzców i laureatów. 

 

3. Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc z w/w kategorii. 

 

4. Każdy uczestnik otrzyma dyplom. 

 

Pkt. 5 

 

1. W konkursie mogą być wykonywane kolędy i pastorałki wyłącznie w 

języku polskim. 

2. We wszystkich kategoriach wykonawcy przedstawiają trzy zwrotki 

prezentowanej kolędy lub pastorałki. 

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć czterech minut. 
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Pkt. 6 

 

1. Podczas konkursu uczestnicy korzystają z półplaybacku (podkład 

muzyczny) 

2. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku 

(podkład wraz z wokalem) 

3. Dopuszcza się możliwość akompaniamentu własnego lub zespołu. 

4. Na nagraniu musi być widoczny śpiewający uczestnik konkursu. 

 

Pkt. 7 

 

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać u wychowawców klas w terminie od 

30.11.2020r. do 04.12.2020r. 

Podać następujące informacje: 

 - imię i nazwisko oraz klasę uczestnika 

 - tytuł wykonywanej kolędy lub pastorałki 

 

Pkt. 8 

 

Konkurs kolęd i pastorałek (przesłuchanie przysłanych nagrań) odbędzie się 

18.12.2020r.  

 

Pkt. 9  

 

Przeglądu i oceny dostarczonych nagrań dokona profesjonalne Jury.  

W kwestiach dotyczących konkursu nieprzewidzianych w powyższym 

regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatorów i Jury. 

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

Prezentacja zwycięzców zostanie udostępniona na stronie szkoły. 

 

 

Organizatorzy 


