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Regulamin VII  Międzyprzedszkolnego 

Konkursu Kolęd i Pastorałek 

 

 

"GORE GWIAZDA JEZUSKOWI W PRZEDSZKOLACH DZIŚ..." 

 

Konkurs odbędzie się: 17 grudnia 2019 r., o godz. 8.30 w „Karczmie Matras” w Limanowej.  

 

I. Cel konkursu  

1. Celem konkursu jest: 

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, 

rozwój świadomości narodowej oraz kulturowej,  

b) integracja i aktywizacja kulturalna dziecięcego, amatorskiego ruchu artystycznego 

c) integracja i współpraca przedszkoli w bliższym i dalszym środowisku 

d) budzenie dziecięcej radości z prezentowanej przez siebie twórczości 

e) oswajanie dzieci z dużą sceną i występem publicznym 

f)  promowanie młodych talentów 

g) ukazanie kreatywności artystycznej dzieci 

h) podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd 

i) wytworzenie świątecznej atmosfery. 

2. Hasło konkursu brzmi: „Gore Gwiazda Jezuskowi w przedszkolach Dziś..." VII edycja 

 

II. Organizator 

 

1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Chatka Małego Skrzatka" w Mordarce. 

Adres: 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

"Chatka Małego Skrzatka"  

34 - 600 Limanowa, Mordarka 755 

Bogusława Darowska 

tel. 602-280-814 

2. Fundacja „Wesoły Promyczek” 

Adres:  

ul. Chmielnik 23, 34- 600 Limanowa  

3. VII  Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek "Gore Gwiazda Jezuskowi  

w Przedszkolach Dziś..."  organizowany przy dofinansowaniu  Województwa Małopolskiego 

w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. „Mecenat Małopolski"  
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III. Uczestnicy 

 

W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły grupowe  w następujących kategoriach: 

1. Grupa wiekowa - dzieci młodsze (3 - 4 letnie) 

a) kategoria I -> soliści ( do Konkursu placówka może zgłosić maksymalnie 1 

uczestnika-solistę/kę lub 1 duet w tej kategorii)  

b) kategoria II -> zespoły (do Konkursu placówka może zgłosić 1 grupę uczestników 

liczącą maksymalnie 25 osób)  

 

2. Grupa wiekowa - dzieci starsze (5 latki), grupy mieszane wiekowo 

a) kategoria I -> soliści ( do Konkursu placówka może zgłosić maksymalnie 1 

uczestnika-solistę/kę lub 1 duet w tej kategorii) 

b) kategoria II -> zespoły ( do Konkursu placówka może zgłosić 1 grupę uczestników 

liczącą maksymalnie 25 osób) 

 

UWAGA!!! 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu poprzez nadesłanie karty zgłoszeniowej 

wraz z podkładem muzycznym na płycie CD oraz dostarczenie organizatorom tekstu wybranej 

kolędy lub pastorałki w terminie do: 

 30 LISTOPADA  2019 r., tj. sobota, (decyduje data stempla pocztowego).  

 

IV. Zasady uczestnictwa 

 

1. Uczestnicy wykonują jedną kolędę/ pastorałkę. 

2. Przedszkole może wystawić po jednym przedstawicielu każdej kategorii (w dwóch grupach 

wiekowych- patrz:  punkt III Regulaminu ust.1 ).  

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

4. Dopuszcza się występy grup mieszanych wiekowo, jednak będą one włączone do kategorii 

starszej grupy wiekowej (5 latków). 

5. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min. 

6. Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny. 

7. Dopuszcza się akompaniament osób dorosłych w liczbie do 3 osób. 

8. Prezentacja może przyjąć formę inscenizacji. 

9. Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt do odtwarzania CD/ MP3. 

10. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę: 

a) wybór odpowiedniej kolędy, pastorałki (0-5 pkt) (pomysłowość w kwestii wyboru 

utworu, dobór repertuaru do wieku wykonawcy/ów); szczególnie docenianie występy 

o charakterze regionalnym, związane z lokalnym folklorem; zachęcamy do 

wyboru tradycyjnych kolęd/ pastorałek, aby podtrzymać piękne staropolskie tradycje 

b) opanowanie pamięciowe tekstu i melodii (0-5 pkt) 
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c) czystość i poprawność wykonania (0-5 pkt) (walory wokalne, poczucie rytmu 

d) ogólne wrażenie artystyczne (0-5 pkt) (stroje, rekwizyty, instrumenty muzyczne 

wykorzystane podczas występu). 

 

11. Konkurs odbędzie się dnia 17 grudnia 2019r. (tj. wtorek),  o godz. 8.30 w „Karczmie Matras" 

Adres: 

Karczma Matras 34-600 Limanowa Ul. Józefa Marka 52 

12. Przewiduje się nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie   wiekowej w dwóch 

kategoriach: soliści i zespoły oraz nagrody pocieszenia i dyplomy dla każdego uczestnika.  

13. Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2019r.,  (decyduje data stempla 

pocztowego) pod adresem: Chatka Małego Skrzatka 34 - 600 Limanowa, ul. Krakowska 8, 

bądź drogą elektroniczną na adres: konkurskoled7@o2.pl 

14. Zgłoszenie powinno zawierać dane według załączonej karty oraz tekst kolędy/pastorałki 

 

WAŻNE !!! 

Bardzo prosimy o czytelne i kompletne zgłoszenia - według przesłanego arkusza karty zgłoszenia z 

załączeniem słów kolędy/ pastorałki. Niekompletne, bądź nieczytelne zgłoszenia nie będą brane pod 

uwagę. 

 

Sprawy organizacyjne: 

 

1. Kolejność występu ustala organizator. 

2. Kolęda bądź pastorałka zgłoszona do występu jest obowiązująca i nie podlega zmianie. 

3. Informacje o kolejności występu zostaną przekazane do placówek listownie bądź drogą 

elektroniczną po zamknięciu listy zgłoszeń (ok. 6 grudnia). 

4.  Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i 

promocyjnych imprezy. 

5. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Anna Daniel, tel. 723 467 252 , od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. 

6.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność  

i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

7. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

8.  Organizatorzy zapewniają mały poczęstunek  dla każdego uczestnika, w przerwie pomiędzy 

występami a ogłoszeniem wyników.  

9. Opiekunowie grup przedszkolnych i solistów są odpowiedzialni za odebranie poczęstunku 

w przerwie po występach oraz za utrzymanie ciszy i porządku w trakcie występów 

pozostałych grup (aby zapewnić komfort każdemu występującemu uczestnikowi oraz 

słuchaczom). 
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KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY 

(Zawracamy się z prośbą o wypełnianie karty czytelnie-drukowanymi literami)  

Nadesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy. 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu poprzez nadesłanie karty zgłoszeniowej 

wraz z podkładem muzycznym na płycie CD oraz dostarczenie organizatorom tekstu wybranej 

kolędy lub pastorałki 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Wiek uczestnika (data urodzenia – dzień, miesiąc, rok): 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Pełna nazwa przedszkola: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

4. Opiekun: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Adres do korespondencji, telefon (obowiązkowo): 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

6. Grupa wiekowa (zakreślić odpowiednie) :  

 

            Grupa młodsza (3-4 latki) 

 

    Grupa starsza (5 latki), grupa mieszana wiekowo 

 

7. Wykonywany utwór:…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………                                     …………………..………………………… 
                           Miejscowość, data                                                                                                    Podpis opiekuna 
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KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 

 

Zgłaszam udział zespołu na przedszkolny konkurs kolęd i pastorałek i zobowiązuję się do przestrzegania 

regulaminu konkursu podanego w postanowieniach 

Nadesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy. 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu poprzez nadesłanie karty zgłoszeniowej wraz z 

podkładem muzycznym na płycie CD oraz dostarczenie organizatorom tekstu  

wybranej kolędy lub pastorałki 

1. Nazwa zespołu przedszkolnego: 

 

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

 

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

 

2. Pełna nazwa przedszkola: 

 

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

 

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

 

3. Opiekun: 

 

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

 

4. Adres do korespondencji, telefon (obowiązkowo): 

 

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

 

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

 

5. Grupa wiekowa: 

 

 
 

6. Liczba 

uczestników:……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wykonywany 

utwór:……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

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

                     Miejscowość, data                                                                                                    Podpis opiekuna 

            Grupa młodsza (3-4 latki) 

 

    Grupa starsza (5 latki), grupa mieszana wiekowo 


