
 

 

 

       

         SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 
 

Cele konkursu: 

 wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych, 

 wspieranie wychowania młodego pokolenia poprzez formy aktywności 

artystycznej, 

 przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, kolęd i 

pastorałek 

 kształtowanie wśród uczniów wrażliwości artystycznej, 

 popularyzowanie kolęd i pastorałek, 

 odkrywanie i promowanie młodych talentów wokalnych, 

 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

 
 

Warunki uczestnictwa:  

 w konkursie mogą wziąć udział  uczniowie  naszej szkoły;  
 uczestnicy wykonują solo dowolnie wybraną kolędę lub pastorałkę; 
 biorący udział w konkursie występują w 5 kategoriach wiekowych:  

o klasy IV 
o klasy V 
o klasy VI 
o klasy VII  
o klasy VIII 

 



Zasady Konkursu: 

 Wyjątkowo w tym roku szkolnym 2020/2021 konkurs odbędzie się  

w formie on-line ze względu na zagrożenie pandemiczne. 

 Każdy uczestnik przygotowuje i wykonuje jedną kolędę lub 

pastorałkę. 

 Uczestnik ma obowiązek przesłać do Organizatora zdjęcie 

wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (do p. Iwony Galińskiej na 

galinskai@zsso-skierniewice.pl) oraz na platformę Microsoft Teams 

na zespół ,,Konkursy muzyczne kl. 4-8” w kanale ,,Szkolny Konkurs 

Kolęd i Pastorałek” plik video (materiał video powinien przedstawiać 

uczestnika wykonującego wybrany utwór) Film będzie  na platformie 

Microsoft Teams w zespole ,,Konkursy muzyczne 4-8”   w 

kanale ,,Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek”. 

 Wymagania dotyczące realizacji filmów konkursowych: 

 - Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym formacie     
 (MP4/AVI/WMV/MKV)  sprzętem: kamera, telefon, tablet.  

- Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci 

jednego ujęcia w układzie poziomym lub pionowym. 

 - Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo 

(podkładanie playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów).  

- Prezentowana kolęda lub pastorałka musi mieć dobrze słyszalny 

wokal, a także podkład lub akompaniament własny. 

 Opis filmu umieszczonego na kanale konkursowym musi zawierać  

imię i nazwisko solisty, klasę, tytuł utworu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy solistę, 

którego film z nagraną prezentacją z powodów technicznych tj. 

uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal uniemożliwi komisji 

artystycznej ocenę. 

 Uczestnik nie może powtórzyć repertuaru z poprzedniego 

konkursu.                  

 

Zgłoszenia uczestników: 

 Zgłoszenia solistów z poszczególnych klas przyjmujemy do dnia 

29 grudnia 2020 r.  

  Pliki nagrań należy umieścić do dnia 11 stycznia 2021 r. na 

platformę Microsoft Teams  w zespole ,,Konkursy muzyczne 4-8”, w 

kanale ,,Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek” 



 Lista finalistów zostanie ogłoszona do dnia 18 stycznia 2021 r.  na 

platformie Microsoft Teams  w zespole ,,Konkursy muzyczne 4-8”, 

w kanale ,,Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek” 

VII. Kryterium oceny stanowić będzie:  

 Dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i 

możliwości wokalnych solisty, należy zwrócić uwagę na 

zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację); 

 Indywidualność artystyczną (ogólny wyraz artystyczny); 

 Muzykalność i walory głosowe wykonawców. 

 
Jury przyzna I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia w każdej kategorii 

wiekowej. 

 

Postanowienia końcowe: 

Bez zgody organizatorów nie można pobierać i 

rozpowszechniać z kanału konkursu plików innych 

uczestników. 

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody ( w formie 

pisemnej) na warunki niniejszego regulaminu. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej zwycięzców jest ostateczna. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

 

Organizatorki: 

Iwona Galińska 

Anna Miklaszewska 

Katarzyna Kowalska 

Anna Dąbrowska 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. informuję:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Sportowych Szkół 

Ogólnokształcących im. JP II w Skierniewicach, ul. M. Konopnickiej 5, tel. 46 833-20-67,e-

mail: zsso@zsso-skierniewice.pl;  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących 

im. JP II w Skierniewicach, tel. 46 833-20-67, e-mail: zsso@zsso-skierniewice.pl;  

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy cyt. rozporządzenia; 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia i 

rozliczenia Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek – edycja ONLINE zgodnie z 

obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Dane osobowe będą udostępniane na platformie Teams na potrzeby: a. realizacji zgłoszenia 

będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania, 
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