
REGULAMIN  
SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I UTWORÓW BOŻONARODZENIOWYCH  

 
"KOLĘDUJEMY RAZEM”  

  
 
§1	 

ORGANIZATOR		
 
 
Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 33 im. S. Banacha 
w Gdańsku.	 
 

§2	 
TERMIN I MIEJSCE 

	
 
Uczestnictwo w konkursie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy zgłosić do dnia 14 
grudnia 2022 r. do wychowawcy klasy.	 
 
Konkurs odbędzie się dnia 20 grudnia 2022 r. (wtorek, godzina 10:00) w szkolnej auli.	 
	 
 

§3		 
CELE KONKURSU	 

 
 

a) Ukazanie radosnego i rodzinnego charakteru Świąt Bożego Narodzenia.	 
b) Kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania. Zwrócenie uwagi na rolę i 
bogactwo kolęd polskich.		 
c) Zapoznanie z pieśniami bożonarodzeniowymi z różnych części świata.		 
d) Rozbudzanie zainteresowań muzycznych i uwrażliwienie na piękno zawarte w repertuarze 
bożonarodzeniowym.		 
e) Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci.	 
f) Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.	 
g) Wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie 
muzyki		
 
	
	
	
	
 

	



§ 4	 
UCZESTNICY KONKURSU		

	
 

Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy, uczniowie klas 0-3 Szkoły Podstawowej 
nr 33 im. S. Banacha w Gdańsku. 
	 
W Konkursie biorą udział wyłącznie	soliści/solistki lub duety, tj. 2 osoby. Konkurs nie dotyczy 
występów zespołów wokalnych i muzycznych.		
 
Konkurs przeprowadzony zostanie wg następujących kategorii wiekowych:		 
a) soliści/ duety – klasy 0 - I szkoły podstawowej		 
b) soliści/ duety – klasy II - III szkoły podstawowej		
	
Każda	klasa	może	zaprezentować	maksymalnie	3	piosenki.	
 
	 

§ 5	 
ZAKRES PREZENTACJI		

	
 

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna utworu muzycznego a capella lub z 
akompaniamentem.		 
2. Ścieżki dźwiękowe, tj. akompaniament na nośnikach CD (pliki audio) lub pendrive nie 
mogą mieć nagranego wokalu.	 
3. Uczestnicy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór – kolędę, pastorałkę lub piosenkę 
bożonarodzeniową w języku polskim lub innym, dowolnym.	 
4. Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać 3 zwrotek, w 
nieprzekraczalnym czasie 5 minut przebywania na scenie.	 
5. Znajomość tekstu na pamięć w przypadku utworu śpiewanego na konkursie jest 
obowiązkowa.	 
6. Istnieje możliwość, by uczestnik sam akompaniował sobie na instrumencie. Organizator 
zapewnia pianino cyfrowe na scenie.	 
7. Kolejność występów ustala Organizator.	 
 
		

§ 6	 
WARUNKI UCZESTNICTWA		

	
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz spełnienie wymogów 
formalnych, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie.	 



2. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do swojego wychowawcy w terminie do dnia 14 
grudnia 2022 r.		 
3. Nośnik z utworem uczestnicy dostarczają do wychowawców klas, najpóźniej w przeddzień 
konkursu, tj. 19.12.2022.	 
4. Płyta CD lub pendrive powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, nr 

podkładu na płycie, tytuł utworu, czas trwania nagrania. Organizator nie odpowiada za jakość 

dostarczonego podkładu muzycznego  

5. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki Regulaminu oraz na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji 
konkursu. 
 
 
 

§ 7  

KRYTERIA OCENY  
 
 

  

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:  

§ Umiejętności wokalne  

§ Poprawność wykonania  

§ Interpretacja utworu  

§ Ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki  
 

  

§ 8  

NAGRODY  
   

Miejsce I-III – nagroda rzeczowa i dyplom (w każdej kategorii)  

Miejsce IV i dalsze – dyplomy  
  

Decyzje jury są nieodwołane i ostateczne. 
 
 

§ 9 

INFORMACJE POZOSTAŁE  
 
 

Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość odtworzenia płyt CD i	
pendrive.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu.  

Kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga 
Organizator.  
  
 
 
 
 
 
 

 



KARTA	ZGŁOSZENIOWA	
KONKURS	KOLĘD,	PASTORAŁEK	I	PIOSENEK	BOŻONARODZENIOWYCH	

„KOLĘDUJEMY	RAZEM”	
	

SZKOŁY	PODSTAWOWEJ	NR	33	IM.	S.	BANACHA	W	GDAŃSKU	
	
	

1. Kategoria	(proszę	otoczyć	kółkiem	wybraną	kategorię)	
• Solista	–	wokalista	
• Solista	–	wokalisto-instrumentalista	
• Duet	wokalny	
• Duet	wokalno-	instrumentalny	

	
	

2. Klasa:	
	
…………………………………………………………………………………	
	
	

3. Imię	i	nazwisko	solisty	lub	imiona	i	nazwiska	członków	duetu:	
	
………………………………………………………………………………………………	
	
…...………………………………………………………………………………………….	
	
	

4. Tytuł	kolędy/pastorałki/piosenki	bożonarodzeniowej	
	
……………………………………………………………………………………………….	
	
	

5. Rodzaj	podkładu	(akompaniament	na	żywo,	podkład	z	pliku,	występ	a	cappella	–	
bez	akompaniamentu)	
	
……………………………………………………………………………………………….	
	
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy) w celach 
wynikających z organizacji Konkursu oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i 
promocji Konkursu. 
	
	
	

……………………………………………………………..	
PODPIS	RODZICA/OPIEKUNA	PRAWNEGO	


