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VI POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

Świerzawa 2021 – edycja on-line 
 

REGULAMIN 

 

 

I. ORGANIZATOR:  Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne 

   ul. Kościuszki 12, 59-540 Świerzawa 

 

II. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU: 

- wysyłanie zgłoszeń: do 2 lutego 2021. 

- rozstrzygnięcie: 4 lutego 2021 – publikacja na szkolnych witrynach internetowych. 

 

III. CELE KONKURSU: 

- ożywienie tradycji  kolędowania, śpiewu zespołowego, poznawanie nieznanych 

   i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek, a także prezentację efektów pracy młodych   

  wykonawców i ich nauczycieli. 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU: 

- soliści, 

- zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. 

 

Grupy wiekowe: 

- przedszkolaki 3-4 latki, 

- przedszkolaki 5-6 latki. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie biorą udział soliści i zespoły w wymienionych kategoriach wiekowych. 

2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór (kolędę lub pastorałkę) i nagrywają film wideo. 

3. Uczestnicy mogą prezentować się w formie: 

- a cappella, 

- z towarzyszeniem akompaniatora,   

- z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu. 

 

4. Każde przedszkole/szkoła może zgłosić po 1 uczestniku lub 1 grupę w danej kategorii wiekowej. 

5. Czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 5 minut. 

 

Uczestnik przygotowuje utwór (kolędę, pastorałkę) o tematyce bożonarodzeniowej.  

Wybrany utwór powinien zostać nagrany bez dodatkowej ingerencji programów muzycznych. 

 

 

VI. KRYTERIA OCENY: dobór repertuaru, umiejętności  wokalne i muzykalność  uczestników, 

aranżacja, ogólny wyraz artystyczny. 

 

Do oceny poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja, która przyzna nagrody,                 

dyplomy i wyróżnienia. Spośród wszystkich nadesłanych nagrań zostaną wyłonienia zwycięzcy. 

Każda grupa/solista otrzyma dyplom i podziękowania dla nauczyciela. 

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
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VII. ZGŁOSZENIA: 

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronach internetowych: Przedszkola                    

i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie: 

 

http://swierzawa.przedszkolowo.pl/ oraz http://www.spswierzawa.pl i www.zspswierzawa.pl 

 

                   Pobierz kartę zgłoszenia: https://tiny.pl/r5gc3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeskanowane karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres 

 swierzawa.sp@wp.pl do dnia 02 lutego 2021. 

 

 

UWAGA: warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszeniowej 

 i nagrania wideo. Plik lub link do pliku wideo należy przesłać przez dostępne komunikatory lub pocztą 

e-mail. Plik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika (grupy), nazwą szkoły lub 

przedszkola wraz z tytułem wykonywanego utworu.  

 

 

Nagrody i dyplomy będzie można odebrać w sekretariacie szkoły: 

 

 ul. Dworcowa 3, 59-540 Świerzawa 

w godz. 8.00 – 14.00 

 

 

 

VIII. KOORDYNATORZY KONKURSU: 

 

Mariola Markowska 

 tel. 519821792 - WhatsApp, Viber. 

 

 

Pomoc techniczna  przy tworzeniu nagrań wideo, udostępniania plików, oprawa muzyczna: 

 

Adrian Maćków 

doradca metodyczny z informatyki przy DODN we Wrocławiu/filia Jelenia Góra 

 

Kontakt:  tel. 608018693 - WhatsApp, Viber,  
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