
 

 

Regulamin II Międzyprzedszkolnego  

Konkursu Kolęd i Pastorałek  

"GORE GWIAZDA JEZUSKOWI W 

PRZEDSZKOLACH DZIŚ..." 

 
Konkurs odbędzie się: 19 grudnia 20114r., o godz. 09.00. 

 

I. Cel konkursu. 

1. Celem konkursu jest: 

- promowanie młodych talentów 

- ukazanie kreatywności artystycznej dzieci 

- integracja środowisk przedszkolnych 

- podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd. 

- poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych 

- wytworzenie świątecznej atmosfery 

 

2. Hasło konkursu brzmi: „Gore gwiazda Jezuskowi w 

przedszkolach dziś..." 

 

II. Organizator 

Organizatorem konkursu jest: Niepubliczne Przedszkole 

Integracyjne "Chatka Małego Skrzatka" w Mordarce. 

 

Adres: "Chatka Małego Skrzatka"  

34 - 600 Limanowa, Mordarka 680 

Tel. Bogusława Darowska: 602-280-814,  

Renata Jajeśnica: 511-242-367 

 

III. Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział soliści/ duety lub zespoły 

grupowe w następujących kategoriach wiekowych: 



 

- Dzieci młodsze (3 - 4 letnie) 

  gr. I -> soliści, duety 

  gr. II -> zespoły 

- Dzieci starsze (5 - 6 latki), grupy mieszane 

wiekowo 

  gr. I -> soliści, duety 

  gr. II -> zespoły 

                 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu,                                          

w terminie do 5 grudnia 2014r. oraz dostarczenie 

organizatorom tekstu wybranej kolędy lub pastorałki. 

IV. Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnicy wykonują jedną kolędę/ pastorałkę. 

2. Przedszkole wystawia dowolną liczbę uczestników.  

3. Jako uczestnika określa się solistę, duet bądź grupę. 

4. Dopuszcza się występy grup mieszanych wiekowo, jednak 

będą one zaliczone do kategorii starszej grupy wiekowej 

(5 - 6 latków). 

5. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min. 

6. Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny 

CD/MP3. 

7. Prezentacja może przyjąć formę inscenizacji. 

8. Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt 

do odtwarzania CD/ MP3. 

9. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa biorąc 

pod uwagę: 

- wybór odpowiedniej kolędy, pastorałki 

   (pomysłowość w kwestii wyboru utworu, dobór     

    repertuaru do wieku wykonawcy/ów) 

-  opanowanie pamięciowe tekstu i melodii 

- czystość i poprawność wykonania (walory wokalne, 

poczucie rytmu) 



- ogólne wrażenie artystyczne (stroje, rekwizyty) 

 

10. Konkurs odbędzie się dnia 19 grudnia 2014r.,o godz. 

9.00.  

11.  Przewiduje się nagrody za pierwsze trzy miejsca w 

każdej grupie wiekowej w dwóch kategoriach: soliści, 

duety i zespoły oraz nagrody pocieszenia i dyplomy dla 

każdego uczestnika.  

12. Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą do dnia  8 grudnia 

2014r. pod adresem: Chatka Małego Skrzatka 34 - 600 

Limanowa, Mordarka 680, bądź drogą elektroniczną na 

adres: renatajajesnica@gmail.com 

13. Zgłoszenie powinno zawierać dane według załączonej 

karty. 

 

 Sprawy organizacyjne: 

1. Konkurs odbędzie się w domu weselnym "Walek" w Mordarce. 

2. Kolejność występu ustala organizator. 

3. Kolęda bądź pastorałka zgłoszona do występu jest obowiązująca i 

nie podlega zmianie. 

4. Informacje o kolejności występu zostaną przekazane do placówek 

drogą elektroniczną bądź telefonicznie.  

5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

6. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem 

niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania 

danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy. 

7. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Renata 

Jajeśnica, tel. 511-242-367  lub Bogusława Darowska, tel. 602-280-

814,  od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych 14.30 do 

17: 30 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli 

nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji 

powyższego regulaminu. 

 



 

 

                  KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU (SOLISTY) 

 
Zgłaszam udział zespołu/ solisty na przedszkolny konkurs kolęd i pastorałek i 

zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu konkursu podanego w 

postanowieniach 

 

1. Nazwa zespołu przedszkolnego/ solisty/ duetu: 

……………………………………………………………………… 

2. Nazwa przedszkola: 

……………………………………………………………………… 

3. Opiekun: 

……………………………………………………………………… 

4. Adres do korespondencji, telefon: 

……………………………………………………………………… 

5. Ilość członków zespołu: 

……………………………………………………………………… 

6. Wykonywane utwory: 

     ……………………………………………………………………… 

    7.Kategoria wiekowa: 

     …………………………………………………………………… 

    8. Kategoria grupowa (solista/duet lub zespół): 

    ……………………………………………………………………… 

 

 

 
………………………………………….                                       ……………………….. 

Miejscowość, data                      Podpis opiekuna                                                        

 

 

 

 


