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Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
Konkursie “Kolędy, pastorałki”

Konkurs dedykowany  dzieciom w wieku przedszkolnym

Regulamin Konkursu

● głównym celem Konkursu  jest popularyzacja kultury i tradycji wśród  
przedszkolaków, 
 
a także: 

● prezentacja umiejętności  wokalnych uczniów,
● motywowanie do rozwijania kompetencji muzycznych,
● propagowanie idei wspierania uzdolnień, 
● promocja przedszkoli wspierających uzdolnienia uczniów.

 

1. Organizatorem  Konkursu “Kolędy, pastorałki” jest  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy.

2. Wykonawcy występują w dw
a)  Dzieci w wieku 5

             b)   Dzieci w wieku 6
3.  Konkurs odbędzie się w poniedziałek, dnia 14 stycznia 2019 r. o godz. 

10:00  w budynku ZSO Nr 4.

 Szkoła Podstawowa nr 5 
 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4
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Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
Konkursie “Kolędy, pastorałki”

 

onkurs dedykowany  dzieciom w wieku przedszkolnym

 

Regulamin Konkursu 

                     Cele konkursu: 

głównym celem Konkursu  jest popularyzacja kultury i tradycji wśród  

prezentacja umiejętności  wokalnych uczniów, 
motywowanie do rozwijania kompetencji muzycznych, 
propagowanie idei wspierania uzdolnień,  
promocja przedszkoli wspierających uzdolnienia uczniów.

                        Regulamin: 

Organizatorem  Konkursu “Kolędy, pastorałki” jest  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy. 
Wykonawcy występują w dwóch grupach wiekowych: 

Dzieci w wieku 5-6 lat, 
b)   Dzieci w wieku 6-7 lat. 
Konkurs odbędzie się w poniedziałek, dnia 14 stycznia 2019 r. o godz. 
10:00  w budynku ZSO Nr 4. 

Szkół Ogólnokształcących Nr 4 

ul. Tarasa Szewczenki 10, 59-220 Legnica 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
Konkursie “Kolędy, pastorałki” 

onkurs dedykowany  dzieciom w wieku przedszkolnym 

głównym celem Konkursu  jest popularyzacja kultury i tradycji wśród  

promocja przedszkoli wspierających uzdolnienia uczniów. 

Organizatorem  Konkursu “Kolędy, pastorałki” jest  Zespół Szkół 

Konkurs odbędzie się w poniedziałek, dnia 14 stycznia 2019 r. o godz. 



4. Zgłoszenia należy dokonać do dnia  21 grudnia 2018 r. Do regulaminu 
dołączona jest karta uczestnictwa, którą należy przesłać drogą pocztową 
lub faksem. Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie. 

5.  Uczestnikami konkursu mogą być soliści lub zespoły wokalne. 
6. Przedszkole może zgłosić do konkursu dwóch uczestników.* 
7. Każdy uczestnik lub zespół przygotowuje jedną kolędę.  
8. Podkład muzyczny do wykonywanego utworu stanowić może 

akompaniament własny lub nagranie instrumentalne na płycie CD. 
9. ZSO Nr 4 zapewnić może pianino i odtwarzacz płyt CD. Zapis ścieżki 

dźwiękowej na płycie CD należy sprawdzić przed rozpoczęciem konkursu. 
10. Umiejętność gry na instrumentach nie będzie oceniana, ale okazać się 

może  dodatkowym atutem. 
11.  Wykonawcy oceniani będą według następujących kryteriów: 

 
∗ warunki głosowe i muzykalność, 
∗ ogólne wrażenie artystyczne, 

∗ dobór repertuaru, 
∗ element zaskoczenia. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

 

*Uczestnik , należy rozumieć - solista lub zespół wokalny. 
Każde przedszkole może zgłosić wykonanie maksymalnie dwóch 
utworów. 

 

 

 


