
 

 

 

 
 

REGULAMIN 
KONKURSU  NA LUDOWY ŚPIEWNIK KOLĘD I PASTORAŁEK 

„HEJ KOLĘDA…” 

 

1. Organizator konkursu:   

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, ul. Wiejska 7a, 21-540 Małaszewicze, 

email: sekretariat@malaszewicze.pl 

 

2. Cele konkursu: 

- Uczczenie roku kultury ludowej 

- Popularyzacja pieśni ludowej 

- Krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei kolędowania 

- Rozbudzanie zainteresowań historią Polski i dziejami regionu 

- Rozwijanie wartości artystycznych i kulturalnych  

 

3. Miejsce i termin składania: 

Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego ul. Wiejska 7a,  21-540 Małaszewicze   19.XII.2019 r. 

godzina  10.00 – 12.00  Pokój nauczycielski – Pan Andrzej Maziejuk. 

 

4. Warunki uczestnictwa  

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej 
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 Wykonawcy przygotowują jeden śpiewnik ludowy o tematyce konkursowej – kolędy, pastorałki 

 

Ocena jury jest ostateczna i niepodważalna 

 

 5. Ocenie podlegają:  

-  Poprawność językowa  

- Zgodność z tematyką – motyw ludowy 

- Oryginalność repertuarowa 

- Oryginalność wizualna 

- Ogólny wyraz estetyczny 

- Dobór kolęd i pastorałek (minimum 5) 

 

6. Nagrody:  

Ogłoszenie wyników nastąpi po przerwie świątecznej. 

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali dyplomy 

uczestnictwa.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagród dodatkowych oraz prawo do zmian w regulaminie. 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z wcześniej powołanym jury. 

 

Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z: 

- wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika/uczestników, opiekunów 
prawnych uczestnika/uczestników oraz nauczyciela (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) 
zgodnie z RODO, w celu przeprowadzenia konkursu, w tym publikacji list konkursowych, 
protokołów pokonkursowych, dyplomów i podziękowań, rozliczenia finansowego – odbiór nagród 
i wyróżnień, 

- oświadczeniem, że w/w dane są udostępniane dobrowolnie oraz z wiedzą o przysługującym prawie 
do wglądu, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. 

- wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek 
osób biorących udział w w/w wydarzeniu. 

 



 

 
 

 

 

ZAPRASZA 
 

UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE  NA  

 

LUDOWY ŚPIEWNIK KOLĘD I PASTORAŁEK 

„HEJ KOLĘDA …” 

 

Który zostanie rozstrzygnięty 19.12.2019r. 

o godzinie 13.30 w sali nr 5 Zespołu Szkół im. Kornela 

Makuszyńskiego ul. Wiejska 7a  

21-540 Małaszewicze  


