
 

„NAD ŚWIATEM CICHA NOC" 
 

VII MIEDZYSZKOLNY FESTIWAL 
KOLĘD I PASTORAŁEK 

Wężyska, 20 grudnia 2017 r., godz. 9.00 
 

PATRONAT HONOROWY:  
 
 BURMISTRZ  GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE 
  
 RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W WĘŻYSKACH 
 
 PARAFIA  PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA W CHLEBOWIE 

 
REGULAMIN 
 

I. ORGANIZATOR: 
 SZKOŁA PODSTAWOWA IM ŚW, JADWIGI ŚLĄSKIEJ W WĘŻYSKACH                                          

 
II. CEL KONKURSU:  

 prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych                                      

 popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek,  

 wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci.  
                                                

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
Konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych w następujących kategoriach 
wiekowych:  
 klasy 1-3 szkoły podstawowe  

 klasy 4-7 szkoły podstawowe  

 klasy 2-3 gimnazjum  



 
Podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jedną kolędę i jedną pastorałkę. 

Każda szkoła,  może typować do prezentacji konkursowej  maksymalnie trzech uczestników w każdej 
kategorii wiekowej i jeden zespól wokalny – maksymalnie 15 uczestników.  
IV. OCENA: 

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kategoriami:  
 dobór repertuaru,  

 umiejętności wokalne wykonawców,  
 interpretacja wykonywanych kolęd i pastorałek,  

 ogólny wyraz artystyczny; 
 

V. NAGRODY:  
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy  za udział a wyróżnione osoby nagrody. 

 
VI,       OGÓLNE USTALENIA: 
 

 Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi 
literami dołączonej do regulaminu karty zgłoszenia do dnia 11.12.2017 na adres Szkoły 
Podstawowej w Wężyskach 

 Bliższych informacji udziela: Lucyna Narkun tel. 605458332   

 Organizatorzy dopuszczają podkłady zarejestrowane tylko na płytach CD (audio)  lub 
własny instrument jako akompaniament.  

 Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje 
odwołanie.  
 

                                                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  W MIĘDZYSZKOLNYM 
KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK W WĘŻYSKACH 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 

Nazwa szkoły:…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
Kategoria: 
1.Solista: (imię i nazwisko) 1........................................................................ 
                                              2 ……………………………………………... 
                                              3……………………………………………… 
 
2.Zespół lub klasa ( ilość osób)................................................................... 
 
3.Tytuł kolędy i pastorałki…………………………………....................... 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
Forma podkładu 
1.Płyta CD - numer utworu ......................................................................... 
…………………………………………………………………………….. 
2.Żywy akompaniament............................................................................... 
 
Imię i nazwisko opiekuna :……………………………………………….. 
 


