
KONKURS KOLĘD I  PASTORAŁEK 

SANDOMIERZ 2019 

 

REGULAMIN 

 

I. Organizatorzy  

Konkurs Kolęd i Pastorałek jest organizowany przez Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza 

ul. Adama Mickiewicza 39 w Sandomierzu, tel. 15 832 73 92. 

II. Data i miejsce imprezy 

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza ul. Adama 

Mickiewicza 39 w Sandomierzu,  dnia 1 lutego 2019 r. od godziny 9.00 (mała sala gimnastyczna).  

III. Cele imprezy 

1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz kultury wspólnego śpiewania 

i muzykowania. 

2. Popularyzacja i upowszechnianie kolęd i pastorałek o tematyce bożonarodzeniowej, jako utworów 

nawiązujących i osadzonych w polskiej tradycji,  obyczajowości oraz kultywowanie tradycji 

świątecznych jako elementu dziedzictwa narodowego. 

3. Poznanie, przypomnienie i utrwalenie znanych i mniej znanych kolęd, pastorałek. 

4.  Konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego wykonawcy. 

5. Stworzenie możliwości zaprezentowania i promowanie talentów muzycznych i wokalnych dzieci 

i młodzieży szkolnej.  

IV. Warunki zgłoszenia 

1. Konkurs jest adresowany do szkół z terenu Sandomierza. Udział mogą brać: soliści oraz duety. W dwóch 

kategoriach wiekowych I – uczniowie klas 4 – 6 i II – uczniowie klas. 7 -8 i 3 Gimnazjum. W każdej 

kategorii wiekowej szkoła wystawia 2 uczestników. 

2. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres (do wyboru): Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława 

Iwaszkiewicza ul. Adama Mickiewicza 39 w Sandomierzu,  e-mail: sp4@sp4.sandomierz.pl 

Kontakt telefoniczny z organizatorami: Szkoła - te. (015) 15 832 73 92 

4. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do organizatora w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 28 stycznia 2019 r. 

V. Program konkursu: 

1. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania jednej dowolnie wybranej kolędy  lub pastorałki w języku 

polskim. Mile widziane będą kompozycje własne.    

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji uczestników 



3. Utwory można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem, jak i podkładem muzycznym na 

płycie CD lub pendrive – na karcie zgłoszeń prosimy o podanie informacji na ten temat. 

VI. Jury 

1. Uczestnicy będą oceniani przez rzetelne i obiektywne jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, 

opracowanie muzyczne, intonację, własną interpretację, muzykalność, indywidualność artystyczną. 

3. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień w przypadku bardzo wysokiego poziomu uczestników. Patroni 

konkursu mogą przyznać także dodatkowe nagrody.  

4. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi na zakończenie konkursu, po wysłuchaniu i ocenie wszystkich 

zgłoszonych i obecnych na konkursie wykonawców.  

VII. Nagrody 

1. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w następujących kategoriach wiekowych:  

• kategoria I – uczniowie klas 4 – 6 

• kategoria II – uczniowie klas. 7 – 8  i 3 Gimnazjum 

 

VIII.  Uwagi techniczno-organizacyjne 

1. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i obsługę akustyczną oraz sprzęt do odtwarzania płyt i nośników 

pamięci. W przypadku korzystania z płyty CD uczestnik ma obowiązek dostarczenia jej wcześniej w celu 

sprawdzenia możliwości i jakości nagrania. W wypadku, gdy tego nie zrobi, organizator nie odpowiada, 

za jakość prezentacji podczas konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronach internetowych szkoły. 

3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży 

4.  Uczestnicy otrzymują za udział w przeglądzie dyplomy. 

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych podanych w karcie zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U. nr 133, poz 833 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i 

ewentualnych poprawek. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, 

miejscowości i instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji przeglądu.  

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą 

wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie ( klauzule zgody w 

załączniku) 

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad regulaminowych bez podania przyczyny. 

 

   

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK – SANDOMIERZ 2019 

1. Nazwa szkoły (placówki) instytucji zgłaszającej telefon i adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Imię i nazwisko solisty lub duetu  

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

..................................................................................................................................................... 

3. Kategoria wiekowa, /klasa/  

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

……………………………………………………………………………………. 

4. Tytuł wykonywanego utworu /kolędy/ pastorałki/: 

1. …………………………………………………………………………… 

5. Rodzaj akompaniamentu: 

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

……………………………………………………………………………………. 

6. Potrzeby techniczne wykonawcy: 

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

… 

7. Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka 

………………………………………….w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do 

publikacji przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu, jego wyników i 

osiągnięć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej, a także w gablotach i tablicach ściennych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

   Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ………………………………….. 

zarejestrowanego podczas organizacji Konkursu Kolęd i Pastorałek na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu,  w kronice szkolnej, jak również w 

gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl 

kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 

 

 

    

 


