
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

 „TOBIE MAŁY PANIE” 
14, 15 stycznia 2014 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. 

 

2. Warunki uczestnictwa: 

 

- do udziału w konkursie zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno – 

instrumentalne w dwóch kategoriach wiekowych: 

     I kategoria – klasy I – III 

     II kategoria – klasy IV – VI 

- uczestniczące w konkursie zespoły mogą składać się maksymalnie z 4 osób, 

- prezentacje konkursowe obejmują wyłącznie następujące formy: wokalna i wokalno – 

instrumentalna, 

- uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania jednej polskiej kolędy, pastorałki 

lub piosenki o tematyce świątecznej /max 3 zwrotki/ oraz jednego utworu z 

„Repertuaru konkursowego”, 

- szkołę może reprezentować nie więcej niż dwóch solistów i jeden zespół /wokalny lub 

wokalno – instrumentalny/ w danej kategorii. 

3. Cele konkursu: 

 - kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzacja polskich 

kolęd, 

- promocja uzdolnionych dzieci oraz ich osiągnięć wokalnych, 

- twórcza konfrontacja środowiska lokalnego, 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci. 

 

4. Ocena i nagrody: 

 

- powołana komisja artystyczna oceniać będzie: 

 walory głosowe, 

 muzykalność i poczucie rytmu, 

 dykcję, 

 dobór repertuaru i interpretację, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 

        - w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy         

uczestnictwa, 

 -wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Koncercie Galowym 

w dniu 17 stycznia 2014 r. w  którym wystąpią laureaci pierwszych nagród oraz osoby 

wyróżnione. 

5. Warunki zgłoszenia: 

Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest dostarczenie osobiście lub pocztą 

elektroniczną wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 07 stycznia 2014 r. 

na adres szkoły:  



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze 

05 – 501 Piaseczno  

Tel. 756-73-14  Fax: 22 735 20 97 

e- mail: szkola.zalesie@wp.pl 

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 14 i 15 stycznia 2014 r. w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze, Piaseczno, Al. Kasztanów 12.  

6. Przepisy końcowe: 

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i sprzęt odtwarzający oraz pianino elektroniczne. 

O wszystkich zmianach dotyczących czasu, miejsca i przebiegu konkursu, zainteresowane 

osoby zostaną wcześniej powiadomione. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają: 

 Elżbieta Wilczyńska – tel. 601- 937- 462  Urszula Derentowicz – tel. 605 - 520 - 001 

Karty zgłoszenia solisty i zespołu oraz repertuar konkursowy znajdują się na stronie 

internetowej szkoły. 
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