
Regulamin Powiatowego Konkursu Kolędy i Pastorałki 

„W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia” 

Organizator: 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku 

Data i miejsce imprezy: 

20 grudnia 2017r., godz. 9.15  

aula Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 

 

Cele: 

- Wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania rodzimymi tradycjami; 

- Upowszechnianie kultury obcych krajów; 

- Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w świecie 

kultury; 

-Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swoich talentów 

muzycznych, wokalnych i aktorskich; 

- Zaproponowanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych 

poprzez teksty obcojęzyczne; 

- Wzbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury 

słowa; 

- Poszerzanie umiejętności z zakresu retoryki, komunikacji i wystąpień 

publicznych; 

 

Zasady udziału: 

1. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych Powiatu 

Leżajskiego. 

2. Kolędy bądź pastorałki mogą być prezentowane w języku polskim lub 

obcym. 

3. Kategoria „Recytacja” obejmuje prezentację utworów poetyckich, lub 

fragmentów prozy związanych tematycznie z tradycją, obyczajami, 

obrzędami Świąt Bożego Narodzenia.    

4. Każda szkoła może zgłosić po jednym uczestniku w każdej kategorii 

(większa liczba zgłoszeń do uzgodnienia z organizatorami). 

5. Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii. 

6. Każdy z uczestników ma możliwość zaprezentowania tylko jednego 

utworu, w ograniczeniu czasowym max 5 minut we wszystkich 

kategoriach 

7. Utwór można wykonać zarówno z własnym akompaniamentem, jak  

i podkładem muzycznym z płyty CD (płyta powinna być opisana  



i dostarczona organizatorom do 15.12.2017r. do sekretariatu szkoły). 

Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, sprzęt do 

odtwarzania płyt oraz fortepian. 

 

8. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się do godziny 9.00 w dniu konkursu 

do punktu rejestracji w sali B11 

 

Kategorie: 

1. Kolęda - Soliści 

2. Kolęda – Duety 

3. Recytacja 

     Nauczyciel może akompaniować wykonawcy. 

 

Jury 

Uczestników będzie oceniać  jury powołane przez organizatorów. 

 

Kryteria oceny: 

1. Dobór repertuaru; 

2. Walory głosowe; 

3. Muzykalność; 

4. Oryginalność; 

5. Ogólny wyraz artystyczny( strój, rekwizyty); 

6. Interpretacja utworów muzycznych; 

7. Interpretacja tekstu – tempo, intonacja, dykcja, opanowanie pamięciowe; 

 

Nagrody 

Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej  kategorii. 

 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia do Powiatowego Konkursu Kolędy i Pastorałki „W kręgu tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia” będą przyjmowane tylko na załączonym formularzu 

zgłoszeń, który należy przesłać w terminie do 15 grudnia 2017r. : 

- mail’em: szkola@zst.lezajsk.pl 

- faksem pod numer: (17) 240 61 08 

- pocztą na adres: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 

 ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk, z dopiskiem „Konkurs Kolęd”. 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły: 

www.zst.lezajsk.pl 

 

 

Osoby do kontaktu: 

Małgorzata Jakubowska – tel. 660 462 159  



 



Formularz zgłoszeniowy do Powiatowego Konkursu 

Kolędy i Pastorałki 

„W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia” 

20grudnia 2017r. 

 

 

Kategoria – Soliści 

 
Imię i nazwisko wykonawcy: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Nazwa i adres szkoły: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Repertuar (tytuł): 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Akompaniament / płyta CD: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego): 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu: 

 

I. Zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych na udział danego uczestnika w konkursie. Prosimy o 

czytelny podpis.  

Niniejszym jako Rodzic/Opiekun prawny wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………….. 

(imię i nazwisko) w  Powiatowym Konkursie Kolędy i Pastorałki „W kręgu tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia” 

Podpis…………………………………………………………………………………………………. 

II. Oświadczenie uczestnika. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuję wszelkie zawarte w nim unormowania. Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz 

przetwarzanie przez Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ). Złożenie podpisu jest równoznaczne z 

akceptacją Regulaminu konkursu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora.  

 

 

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

                                                                                   data i czytelny podpis uczestnika konkursu 



Formularz zgłoszeniowy do Powiatowego Konkursu 

Kolędy i Pastorałki 

„W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia” 

20grudnia 2017r. 

 

 

Kategoria – Duety 

 
Imię i nazwisko wykonawcy: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Nazwa i adres szkoły: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Repertuar (tytuł): 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Akompaniament / płyta CD: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego): 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu: 

 

I. Zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych na udział danego uczestnika w konkursie. Prosimy o 

czytelny podpis.  

Niniejszym jako Rodzic/Opiekun prawny wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………….. 

(imię i nazwisko) w  Powiatowym Konkursie Kolędy i Pastorałki „W kręgu tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia” 

Podpis…………………………………………………………………………………………………. 

II. Oświadczenie uczestnika. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuję wszelkie zawarte w nim unormowania. Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz 

przetwarzanie przez Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ). Złożenie podpisu jest równoznaczne z 

akceptacją Regulaminu konkursu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora.  

 

 

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

                                                                                   data i czytelny podpis uczestnika konkursu 



Formularz zgłoszeniowy do Powiatowego Konkursu 

Kolędy i Pastorałki 

„W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia” 

20grudnia 2017r. 

 

Kategoria – Recytacja 

 
Imię i nazwisko wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Nazwa i adres szkoły: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Repertuar (tytuł): 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego): 

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

W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu: 

 

 Zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych na udział danego uczestnika w konkursie. Prosimy o czytelny 

podpis.  

Niniejszym jako Rodzic/Opiekun prawny wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………….. 

(imię i nazwisko) w  Powiatowym Konkursie Kolędy i Pastorałki „W kręgu tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia” 

Podpis…………………………………………………………………………………………………. 

II. Oświadczenie uczestnika. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuję wszelkie zawarte w nim unormowania. Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz 

przetwarzanie przez Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ). Złożenie podpisu jest równoznaczne z 

akceptacją Regulaminu konkursu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora.  

 

 

 

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

                                                                                   data i czytelny podpis uczestnika konkursu 
 

     

 



 


