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SZKOLNY KONKURS 

KOLĘD I PASTORAŁEK POLSKICH 

(online) 

 
1. Organizator 

Szkoła Podstawowa Nr 17 

z Oddziałami  Integracyjnymi 

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 

35 – 051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3 

tel.: 17 - 748 24 80  

 

2. Cele 

❖ Popularyzacja kolęd i pastorałek polskich. 

❖ Kultywowanie polskich tradycji wspólnego kolędowania. 

❖ Promowanie młodych talentów. 

 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń 

❖ Do 9 grudnia  (środa) 2020r. (to termin ostateczny!) 

 

4. Forma wokalna 

Solista 

 

5. Kategoria wiekowa 

I kat. :  klasy 0 – III  

II kat.: klasy IV – VIII  

 

6. Zasady uczestnictwa 

❖ Konkurs adresowany jest do uczniów SP 17 w Rzeszowie 

❖ Każdy uczestnik wykonuje 1 utwór wokalnie (kolęda lub pastorałka polska, 

dopuszczalna jest również piosenka polska o tematyce świątecznej, czas trwania: 

do 4 min). 

❖ Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia, nagranie (obraz + dźwięk) oraz zdjęcie 

wykonawcy zrobione w czasie nagrywania kolędy (w odświętnym stroju  

i w otoczeniu dekoracji zgodnej z tematyką konkursu)  należy przesłać do dnia  

9 grudnia 2020r.  

KLASY  0 – III do p. Bożeny Kukułki (przesłać na czat indywidualny w aplikacji 

Teams) 

KLASY IV – VIII do p. Katarzyny Kawalec (przesłać na czat indywidualny  

w aplikacji Teams) 



❖ Osoba podpisująca kartę zgłoszenia, przesyłająca nagranie oraz zdjęcie 

wykonawcy potwierdza jednocześnie zapoznanie się z regulaminem. 

 

❖ Wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia uczestnika do konkursu jest 

jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na 

nieodpłatną  publikację zdjęć,  filmu oraz  zamieszczenie danych 

uczestnika (imienia, nazwiska, klasy, szkoły) na stronach internetowych 

organizatora.  

Jeżeli na zdjęciu i nagraniu będą znajdowali się członkowie rodziny 

(akompaniujący rodzic/opiekun), wówczas zgoda na publikację wizerunku 

obejmuje również wymienioną osobę. 

 

7. Sprawy organizacyjne 

 Mile widziany własny akompaniament instrumentalny, jak również 

akompaniament instrumentalny wykonywany przez rodzica/opiekuna prawnego.  

 

Ostateczna interpretacja regulaminu i ewentualne zmiany należą do organizatorów 

konkursu. 

 

❖ Decyzje jury konkursowego są ostateczne. 

❖ Jury przyzna w konkursie nagrody i wyróżnienia. 

❖ Symboliczne dyplomy zostaną przesłane do uczestników konkursu na czat 

indywidualny w aplikacji Teams, a nagrody wręczone będą w szkole po powrocie 

uczniów na nauczanie stacjonarne. 

 

    OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE: 

❖ Muzykalność 

❖ Walory głosowe i interpretacja 

❖ Właściwy dobór repertuaru 

❖ Ogólny wyraz artystyczny 

                                                                                                                        

 

 

ZAPRASZAMY! 
 

Organizatorzy: Katarzyna Kawalec Bożena Kukułka 

                            


