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REGULAMIN KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH 
 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w ZSP w Halinowie. Konkurs jest organizowany przy 

współudziale Gminnego Centrum Kultury.  

Konkurs jest imprezą o charakterze gminnym. 

II. CELEM KONKURSU  JEST: 

- promocja profesjonalnych i nieprofesjonalnych  grup artystycznych; 

- kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych; 

- integracja mieszkańców gminy Halinów. 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: 

1. W przeglądzie mogą uczestniczyć  grupy nieprofesjonalne oraz zespoły teatralne  skupiające dzieci i młodzież, działające w 

przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach kultury i innych podmiotach prowadzących działalność 

kulturalną na terenie gminy Halinów.  

2. Kategorie wiekowe: 

I – kategoria dla dzieci  w wieku przedszkolnym – przedszkola i oddziały 0 ,  

II – kategoria dla dzieci z klas I – III, 

III – kategoria wiekowa  dla dzieci  z klas IV – VI, 

IV – kategoria wiekowa dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej . 

Zgłoszenia solistów nie będą brane pod uwagę.  

3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9 grudnia 2016 r. w  

sekretariacie  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Halinowie  wraz z podpisanym (wykonawca i tytuł)  

podkładem muzycznym na nośniku typu CD.  

4. Prezentowane przez uczestników utwory powinny dotyczyć Świąt Bożego Narodzenia  

(kolędy, pastorałki, piosenki o tematyce bożonarodzeniowej).  

5. Uczestnicy mogą wykonać maksymalnie jeden utwór muzyczny. 

6. Z każdym zespołem powinien być obecny opiekun - wychowawca, odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i 

wychowawczym. 

7. Limit zgłoszeń do udziału w konkursie we wszystkich kategoriach wiekowych  (łącznie) wynosi 24 grupy – decyduje kolejność  

zapisów. 

IV. TERMIN i MIEJSCE.  

1. Konkurs odbędzie się 17 grudnia 2016 o godz. 9.00  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie. 

V. JURY 

1. Przedstawienia oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. Przy ocenie zespołu, Jury weźmie pod uwagę: dobór 

repertuaru, interpretacja wokalna utworu, ekspresja wykonania,  ogólny wyraz artystyczny. 
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2. Werdykt Jury jest ostateczny. 

 

VI. NAGRODY 

1. Wśród uczestników konkursu zostanie przyznana jedna nagroda główna w każdej kategorii wiekowej 

2. Zwycięzcy otrzymają statuetki. Dodatkowo Jury rozdysponuje dla zwycięzców nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 

1200,00 zł. (Jury zdecyduje o wysokości przyznanej kwoty). Fundatorem nagród pieniężnych jest Gminne Centrum 

Kultury.  Zwycięzcy otrzymają vouchery na przyznaną przez Jury kwotę.  Voucher należy zrealizować w okresie od  2 do 

31 stycznia 2017 r. Po tym okresie voucher traci swoją ważność.  Za rozliczenie vouchera odpowiada opiekun grupy.  

3. Wśród uczestników konkursu zostanie przyznana nagroda publiczności w kwocie 200,00 zł. Fundatorem nagrody 

publiczności jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w ZSP w Halinowie. Zwycięzca otrzyma voucher na wymienioną 

kwotę.  Voucher należy zrealizować w okresie od  2 stycznia do  2 marca 2017 r. Po tym okresie voucher traci swoją 

ważność. Za rozliczenie vouchera odpowiada opiekun grupy. Po zakończonych występach zostanie przeprowadzone 

głosowanie. Jedna osoba może oddać jeden głos. Nagrodę publiczności otrzyma grupa, która uzyska w głosowaniu 

największą ilość głosów.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestrowania oraz emisji w środkach masowego przekazu przedstawień 

prezentowanych przez zespoły. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

4. kolejności prezentacji decyduje Organizator. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o kolejności występów do dnia       

12 grudnia 2016 r.  

5. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

7. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
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KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH 2016 r.  

I. Dane dotyczące zespołu: 

1. Nazwa zespołu i ilość członków zespołu: 

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

2. Nazwa instytucji zgłaszającej zespół 

 ………….…………………………………………………………. 

3. Imię i nazwisko opiekuna zespołu 

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

4. Telefon i adres e-mail opiekuna zespołu 

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

 

III. Kategoria wiekowa: 

przedszkole  

klasy I – III 

klasy IV – VI 

młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna *  

(* proszę zaznaczyć właściwą kategorię wiekową)  

II. Dane dotyczące występu: 

 

1. Tytuł utworu: 

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

 
OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam że zapoznałem się i akceptuje regulamin konkursu organizowanego przez Radę Rodziców Szkoły 

Podstawowej w Halinowie. 

2. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imion i nazwisk artystów w związku z udziałem w Gminnym 

Konkursie Kolęd i Pastorałek , we wszelkich ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego 

wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu, danych osobowych 

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na nagranie 

prezentacji artystów i jego późniejsze upowszechnianie.  Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a 

dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz 

możliwości ich poprawiania. 

3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo moich podopiecznych  w/w konkursie realizowanym przez Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej w ZSP w Halinowie. 

4. Oświadczam, że jako opiekun grupy udzielam nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystywania 

zaprezentowanego programu na wszelkich  polach eksploatacji, w szczególności do celów promocyjnych, 

medialnych. 

 
 

 

 

……………………………………… 

podpis instruktora/opiekuna grupy 


