
 

 
Regulamin 

VII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 
 

I. ORGANIZATOR: 
Wójt Gminy Raniżów 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. 

II. CEL KONKURSU: 
 Umożliwienie artystycznej prezentacji kolęd i pastorałek, propagowanie kultury   

 muzycznej,  kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, rozwijanie talentów        

 estradowych. 

III. KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW 
         kat. I- dzieci w wieku przedszkolnym 

         kat. II klasy: I-III szkół podstawowych 

         kat. III klasy: IV-VI szkół podstawowych 

         kat. IV klasy: VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum 

         Laureatom ( I, II i III miejsca)  VI edycji Konkursu z roku poprzedniego Jury   

        przyznawać będzie tylko wyróżnienia. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

1. Uczestnicy przygotowują 1 kolędę lub pastorałkę i prezentują je w języku      

    polskim.                             

2. Uczestnicy występują solo. 

3. Śpiew „na żywo” do podkładu muzycznego lub własnego akompaniamentu na    

    dowolnym       instrumencie muzycznym. 

4. Podkład muzyczny powinien być zarejestrowany na płycie CD w formacie pliku    

    MP3 lub audio. 

5. Na płycie CD powinny znajdować się tylko utwory przeznaczone do prezentacji. 

6. Płyta CD powinna być opisana (tytuł utworu, autor, imię i nazwisko uczestnika). 

8. Uczestnicy konkursu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostium,   

    rekwizyt, itp. 

 

 



 

V. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia                            

2 stycznia 2019 r. do godz. 15.30 do GOKSiR lub drogą elektroniczną e-mail: 

goksir@ranizow.pl 

Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową                                                  

oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku medialnego. 

VI. OCENA: 

Prezentacje uczestników oceniane będą przez powołane jury w/w kategoriach 

wiekowych. 

Jury oceniać będzie: 

- walory głosowe ( + dykcja), 

- czystość i poprawność wykonania, 

- ogólny wyraz artystyczny i sceniczny, własny akompaniament. 

Jury ocenia prezentacje w każdym z w/w kryteriów w skali od 0 do 5 punktów. 

VII. TERMIN KONKURSU I MIEJSCE: 

 

5 stycznia 2019 r. (sobota) o godz. 9.00 

 Sala byłego kina w budynku Urzędu Gminy  w Raniżowie. 

VIII. NAGRODY: 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a dla laureatów przewidziane są nagrody. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

VII GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

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

2. Adres jednostki delegującej 

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

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

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

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

3. Imię i nazwisko, nr tel. (nauczyciela/instruktora/opiekuna/rodzica)…………………………..... 

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

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

4. Repertuar konkursowy (tytuł kolędy, pastorałki, czas trwania) 

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

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

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

5. Wymagania techniczne (rodzaj akompaniamentu, podkładu muzycznego itp.) 

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

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

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

6. Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć właściwą)  

□ kat. I dzieci wieku przedszkolnym 

□ kat. II (kl. I – III SP)  

□ kat. III (kl. IV – VI SP)  

□ kat. IV (kl. VII-VIII SP i III Gim)  
 

Nauczyciel, instruktor, opiekun/ rodzic, zgłaszający uczestnika do konkursu oświadcza, że zapoznał się   z regulaminem konkursu            

i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014, poz. 1182) w celu niezbędnym do realizacji przeglądu. Jednocześnie oświadcza, że jest świadomy dobrowolności 

podania danych oraz, że ma prawo wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania.  

 

 

 

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

podpis (nauczyciela/ instruktora/                                                       pieczęć jednostki delegującej 

opiekuna/ rodzica)             

 

 

 

 


