VII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”
Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie !
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach zaprasza dzieci klas
I - VIII do udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej
kolęda, kolęda” . Mamy gorącą nadzieję, że zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli nie
zabraknie entuzjastów śpiewu. Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa osoby,
które dotąd nie brały udziału, a miałyby ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne.
Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie dla Was przygodą, możliwością zdobycia
nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi.
Komitet Organizacyjny
Cel konkursu:
•

popularyzowanie kolęd i pastorałek,

•

kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów,

•

odkrywanie i promowanie młodych talentów wokalnych,

•

prezentacja umiejętności wokalnych oraz możliwość publicznej prezentacji przygotowanych
utworów,

•

wymiana pomysłów i doświadczeń w upowszechnianiu śpiewu wśród dzieci,

•

kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II.
Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice.
2. Konkurs odbędzie się 10 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 9.00.
w kinoteatrze Polonez w Skierniewicach – sala nr 2.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie skierniewickich szkół podstawowych
klas I- VIII.
4. Każdą szkołę reprezentuje dwóch solistów w każdej kategorii, tj.
Kat. I - kl. I-II
Kat. II - kl. III – IV
Kat. III- kl. V-VI
Kat. IV – kl. VII-VIII
5. Uczestnicy konkursu wykonują jedną kolędę lub pastorałkę. Łączny czas wykonywanego
utworu nie powinien przekroczyć 3-5 min.
Wykonawca nie może powtórzyć repertuaru poprzednich konkursów.
6. Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim, z podkładem muzycznym, który należy
dostarczyć do 19.12.2019 roku.
7. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający.
8. Wykonawców będzie oceniało jury powołane przez organizatora według następujących
kryteriów:
- dobór repertuaru dostosowany do wieku,
- emisja głosu,
- zgodność z regulaminem,
- oryginalność wykonania,
- ogólny wyraz artystyczny.
9. Koszty uczestnictwa w konkursie pokrywają szkoły delegujące oraz zapewniają opiekę.
10. Nagrodami rzeczowymi zostaną wyróżnione trzy pierwsze miejsca.
11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
12. Uczestnictwo w konkursie oznacza na wyrażenie zgody ( w formie pisemnej) na warunki
niniejszego konkursu.
13.O sposobie przyznawania nagród decyduje jury. Decyzje komisji są ostateczne.
14. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej
i dźwiękowej tylko na potrzeby promocyjne szkoły.

16. Pisemne zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadesłać do dnia
19 grudnia 2019 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach,
ul. Marii Konopnickiej 5 tel. 46 833 20 67 lub na e-mail:
galinskai@zsso- skierniewice.pl
17. Dodatkowe informacje można uzyskać:
Iwona Galińska tel. 600 872 827
Rodzice uczestników konkursu oraz uczniowie wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000) dla potrzeb
konkursu, do zamieszczenia wizerunku i danych w środkach masowego przekazu
oraz na stronie internetowej Organizatora.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu VII Międzyszkolnego Konkursu
Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………………….w zakresie niezbędnym dla potrzeb
niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz do:
➢ wykorzystania przesłanych nagrań kolęd i pastorałek na płycie CD, pendrivie zgodnie z
regulaminem konkursu;
➢ zamieszczenia mojego wizerunku i danych w środkach masowego przekazu oraz na stronie
internetowej szkoły: www.zsso-skierniewice.pl (zdjęcia, protokoły, prezentacje multimedialne,
inne materiały informacyjne z konkursu).

…………………………………..
(data)

….……………………………………..
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Karta zgłoszenia
VII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”
Nazwa i adres szkoły zgłaszającej uczestników do konkursu
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