REGULAMIN
X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
KOLĘD I PASTORAŁEK
"Z ANIOŁAMI ZAŚPIEWAJMY ..."

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Sędziszowie
Nauczyciele odpowiedzialni:
Anna Leśniewska, Małgorzata Kaszuba – Mucha, Anna Ciosek
W konkursie mogą uczestniczyć:
- dzieci 5, 6-letnie
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VII,
- gimnazjaliści,
- uczniowie szkół średnich, organizacje kulturowe.
 Organizator wprowadza następujący podział grup wiekowych:
- I grupa najmłodsza – dzieci 6-letnie,
- II grupa młodsza - uczniowie klas I-III,
- III grupa starsza – uczniowie klas IV-VII,
- IV grupa najstarsza – uczniowie gimnazjum i szkół średnich.

-

Kryteria oceny:
dobór repertuaru,
emisja głosu,
interpretacja,
ogólny wyraz artystyczny.
Warunki uczestnictwa:

 Z każdej grupy wiekowej – po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych należy wytypować solistę,
duet , trio albo zespół wokalny czy zespół wokalno – instrumentalny , prezentujący 1 kolędę lub
pastorałkę.
 Przesyłając zgłoszenie Zgłaszający akceptuje regulamin Konkursu.
 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 Każda szkoła /placówka/ zapewnia dla swoich wykonawców oprawę muzyczną.
 Organizatorzy zapewniają uczestnikom Konkursu nagłośnienie oraz pomoc techniczną.
 Warunkiem udziału jest przesłanie do dnia 20 grudnia 2017r. wypełnionej karty zgłoszenia
stanowiącej Załącznik nr 1 do regulaminu na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie
ul. T. Kościuszki 7 , 28-340 Sędziszów lub na adres e-mail: spsedziszow@wp.pl
Przebieg konkursu:
I ETAP – 9 stycznia 2018r., godzina 9.00 - przesłuchania wykonawców w Samorządowym Centrum
Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
Kandydaci występują w porządku ustalonym przez Organizatorów.
Po prezentacji Organizatorzy zapraszają Uczestników konkursu wraz z Opiekunami na poczęstunek.
II ETAP - KONCERT GALOWY – 16 stycznia 2018r., godzina 9.00 - wręczenie dyplomów i nagród
laureatom w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
W tym szczególnym dniu Laureaci poszczególnych kategorii prezentują konkursową kolędę lub
pastorałkę.

LAUREATÓW KONKURSU SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONCERCIE
"ZAŚPIEWAJMY JEZUSKOWI" W KOŚCIELE ŚW. BRATA ALBERTA W SĘDZISZOWIE
W DNIU 21 STYCZNIA 2018r., GODZINA 17.00.
Nagrody i wyróżnienia:
 W skład Jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi
się w konkursie.
 W skład Jury wchodzi Komisja artystyczna powołana przez Organizatora.
 Oceniany będzie poziom artystyczny, walory głosowe oraz interpretacja wykonywanych utworów.
 Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 za każdy utwór.
 Oceny Jury są tajne.
 Werdykty wydane na podstawie oceny Jury są ostateczne.
 Jury w składzie powołanym przez organizatorów konkursu przyzna dyplomy i nagrody
za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
 Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas Koncertu Galowego
w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 Nauczyciele prowadzący otrzymają pisemne podziękowania.
Uwagi końcowe




Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu, nie naruszając
ogólnych zasad Konkursu.
Zgłoszenie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników oraz wykorzystaniem ich wizerunku dla potrzeb organizacji konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji występu w formie
dokumentacji fotograficznej, nagrania dźwiękowego, nagrania video w celach promocyjnych
i dokumentalnych - Załącznik 2

Zgłoszenie do X Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek oznacza akceptację
regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Drodzy Przyjaciele !!!
Niech Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych,
przyniosą wiele radości, ciepła,
optymizmu i pogody ducha.
Niech w nadchodzącym 2018 roku
szczęście Was nie opuszcza,
a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych zamierzeń.
Życzą Organizatorzy Konkursu

Wszelkich informacji udzieli:

Anna Leśniewska – tel. 606605177,

Małgorzata Kaszuba-Mucha – tel. 512429502,

Anna Ciosek - tel. 662248228.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

X JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
KOLĘD I PASTORAŁEK
"Z ANIOŁAMI ZAŚPIEWAJMY..."
.............................................................................................................................................................
/nazwa szkoły/

.............................................................................................................................................................
/adres szkoły, numer telefonu, e-mail /
zgłasza do udziału następujących uczniów:
Kategoria wiekowa:
- I grupa najmłodsza – dzieci 6-letnie,
- II grupa młodsza - uczniowie klas I-III,
- III grupa starsza – uczniowie klas IV-VII,
- IV grupa najstarsza – uczniowie gimnazjum i szkół średnich.
Imię i nazwisko wykonawcy.
Tytuł utworu.
Informacje o składzie zespołu np.: solista, duet, trio, zespół
wokalny lub zespół wokalny – instrumentalny.
Ilość osób występujących.

1. ........................................................
2..........................................................
3........................................................
4.....................................................
5..................................................
...

Imię i nazwisko oraz numer telefonu nauczyciela prowadzącego.
Potrzeby techniczno-akustyczne:
Prosimy podać wszystkie używane instrumenty oraz określić
sposób ich nagłośnienia, ilość mikrofonów oraz inny sprzęt.
PODCZAS KONKURSU organizator zapewnia: profesjonalne nagłośnienie oraz pomoc techniczną.
Uwaga! Informujemy, że jest możliwość przeprowadzenia próby technicznej przed konkursem po
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami i operatorem sprzętu nagłaśniającego.
Życzymy powodzenia !!!

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZNIA
Ja, niżej podpisany/-a ...................................................................................................
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy ......................................................................
szkoły/przedszkola ...........................................................................klasy ........................................
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie.
Dane wykorzystane będą do celów promocyjnych i organizacyjnych
X Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek "Z ANIOŁAMI ZAŚPIEWAJMY..."2018.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie.
Listy uczestników zawierające dane osobowe, listy laureatów oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane
z konkursem będą umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Sędziszowie oraz stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie, przetwarzanie
i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka we wskazanym powyżej zakresie i celu.
______________________________________________
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

