
             Regulamin Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Śpiewająca Siódemka ” 

                       pod patronatem  Prezydenta Miasta Legionowo 

 

I. Organizator: 

            Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie 

           Koordynator konkursu - p. Anna Kobryniak 

           II. Termin: 

           Konkurs  odbędzie się 9 I 2014r. o godzinie 14.00 w Sali Widowiskowej 

           Urzędu Miasta Legionowo  

           Próby odbywają się od godz. 13.00 do 14.00 

           III. Cele konkursu uczniowie: (określone rezultatowo) 

           - znają kolędy i pastorałki, 

          - potrafią zaprezentować kolędy i pastorałki przed publicznością, 

          - znają tradycje związane ze śpiewem kolęd i pastorałek, 

          - prezentują swoje talenty muzyczne, 

           IV. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

         1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI legionowskich szkół podstawowych. 

         2.Uczestnicy mogą wystąpić w trzech kategoriach: soliści, zespoły wokalne(od 2 do 9osób) 

         i chór. 

         3.Szkoła może wystawić: dwóch solistów, dwa zespoły i jeden chór. 

         4.Uczestnik konkursu może wystąpić w każdej kategorii. 

         5.Każdy z uczestników konkursu przygotuje jedną kolędę lub pastorałkę 

           w języku polskim. 

        6.Uczestnicy mogą wykonywać utwory z akompaniamentem: z płyty CD (bez linii wokalnej) 

          instrumentalnym lub a‘capella. 

        7.Czas występu nie może przekroczyć 7 min. 

        



8.Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr7  

 w Legionowie karty zgłoszenia w terminie do 18 XII 2014 r. (Karta zgłoszenia do pobrania ze        

strony internetowej szkoły(www.sp7. legionowo.pl) w zakładce konkursy. 

V. Komisja konkursowa: 

1.Koordynator konkursu powołuje komisję konkursową. 

2.Oceny prezentacji konkursowych dokonuje komisja konkursowa w składzie: 

       przewodniczący i dwóch członków komisji. 

3.Komisja dokona oceny występu zgodnie z kryteriami: 

       - wartość artystyczna(0-5pkt) 

       -  muzykalność (0-5pkt) 

4.Członkowie komisji konkursowej mogą przyznać od 0-10 punktów za każdy występ. 

        Suma punktów przyznana przez każdego członka jury wyłoni trzech laureatów  

        (I, II ,III miejsce) w trzech kategoriach: soliści, zespoły, chóry. 

5.W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego. 

VI. Nagrody : 

        Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii. 

VII. Ustalenia końcowe:  

1.Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztu przejazdu. 

2.Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, odtwarzacz CD, pianino po wcześniejszym 

zgłoszeniu  potrzeb na karcie zgłoszenia. 

                  

                  

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

           koordynator konkursu                                                                     dyrektor  szkoły 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK  

 „ŚPIEWAJĄCA SIÓDEMKA” 

 

…………………………………………….. 

             Pieczęć  szkoły 

 

1. Dane szkoły (nazwa, adres telefon, fax): 

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

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

2.Imię i nazwisko opiekuna, telefon: 

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

3.Kategoria soliści (nazwa zespołu, ilość osób, tytuł autor utworu, sposób wykonania): 

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

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

4.Kategoria zespoły (nazwa chóru, ilość osób, tytuł i autor utwory): 

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

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

5.Kategoria chóry (nazwa chóru, ilość osób, tytuł i autor utwory): 

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

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

6.Wymagania sprzętowe : 

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

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

 

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

         podpis opiekuna                                                                     podpis dyrektora szkoły  

      

 


