
Regulamin Rodzinnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 

"ŚPIEWAJMY MAŁEMU ONLINE" 

 
Organizatorem konkursu jest Przedszkole im. św. Jana Pawła II w ZSP nr11   

 

Celem konkursu jest: 

 ukazanie kreatywności artystycznej dzieci, 

 integracja środowiska przedszkolnego, 

 zacieśnianie więzi rodzinnych, 

 podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd i pastorałek. 
 

 Uczestnicy: 

  Konkurs skierowany jest do wychowanków Przedszkola im. św. Jana Pawła II w ZSP nr11  
i ich rodzin 

  Uczestnikami konkursu są soliści lub zespoły rodzinne złożone z co najmniej dwóch 
członków rodziny. 

  Komisja konkursowa oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach: 

- soliści 

    - zespoły rodzinne 

 W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca: I, II, III 

 Oceny uczestników dokona jury konkursu powołane przez organizatora 

 Wszystkie nadesłane prezentacje konkursowe wezmą udział w głosowaniu online o nagrodę    

publiczności w dwóch kategoriach: soliści, zespoły rodzinne 

 

Kryterium oceny: 

 dobór utworu zgodny z tematem konkursu 

 walory wokalne, rytmiczność, muzykalność dziecka, rodziny 

 ogólne wrażenie artystyczne 

 

Zasady uczestnictwa: 

 Uczestnicy wykonują jedną kolędę/ pastorałkę;  

 Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut; 

  Prezentację nagrywamy i przesyłamy w formacie MP4 drogą elektroniczną  
na  adres email: zoryp17@wp.pl w terminie do piątku 18 grudnia br. do godz. 15

00
. 

  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz 

jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest 

potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na: publikację wizerunku uczestnika konkursu na 

stronie internetowej Przedszkola www.przedszkole17zory.pl oraz na facebooku. 

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 

Wyniki konkursu i nagrody: 

 Wyłonienie dwóch laureatów (po 1 z każdej kategorii) publiczności nastąpi po upublicznieniu 
nagrań na facebooku poprzez like od dnia 19 do 21 grudnia br. do godz.15

00
. 

 Lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej 

przedszkola i facebooku. Wręczenie nagród nastąpi 22 grudnia br. podczas grupowych spotkań 

przy wigilijnym stole. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
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