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REGULAMIN  XV  MIEJSKIEGO  KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 

„ŚPIEWAJMY JEZUSOWI” 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr  46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego  w Bytomiu 

                                                                                                                                                                                                         

 

CELE  

• popularyzowanie wśród dzieci jednej z najpiękniejszych, należącej do dorobku kultury polskiej, 

tradycji: śpiewu kolęd i pastorałek; 

• promowanie i prezentacja dziecięcej twórczości artystycznej; 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie. 

2. W konkursie mogą brać udział  uczniowie szkół podstawowych miasta Bytomia. 

3. Prezentacje będą oceniane w czterech kategoriach: 

• Klasy  I – III; 

• Klasy  IV – VI; 

• Klasy VII-VIII 

UWAGA: 

Każda szkoła podstawowa wyznacza jednego wykonawcę /solistę/ w każdej kategorii wiekowej: 

klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8. 

4. Uczestnicy prezentują jeden utwór, tj. kolędę tradycyjną, pastorałkę lub piosenkę świąteczną. 

5. Utwór musi być wykonany w języku polskim. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest nagranie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku 

kamerą cyfrową, telefonem lub  aparatem zgodnie ze zgłoszonym repertuarem oraz przesłanie jej drogą 

elektroniczną . Film nie powinien być montowany i udoskonalany po nagraniu. Kompletne zgłoszenie -

zarejestrowaną prezentację oraz stosowne zgody w postaci skanu lub zdjęcia ( Załącznik nr 1 do 

regulaminu) należy przesłać na adres: grzegorz.lepiorz@wp.pl  do 20 stycznia 2021r. 

7. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 
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8. Przesłuchania nagranych materiałów odbędą się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu 

tylko z udziałem Jury i bez publiczności. 

9. Przy ocenie brane będą pod uwagę: 

• dobór repertuaru 

• walory głosowe 

• sposób wykonania 

• ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

10. Decyzja jury jest ostateczna. 

11. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora. Nagrody zostaną 

przekazane laureatom w siedzibie organizatora po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. 

12. Biorąc udział w konkursie uczestniczka/uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku w materiałach Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu, w tym: w mediach 

elektronicznych, stronach internetowych i portalach społecznościowych (Załącznik nr 1) 

13. Inne sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury. 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

• Ks. Grzegorz Lepiorz  Tel.507 225 300   

• Iwona Sajnok  Tel. 512 812 239 

 

 

ORGANIZATORZY 

Kanios Agnieszka, Sajnok Iwona, Sowa Wioletta, Wikarek Anna,  Ks. Lepiorz Grzegorz 

 



Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia uczestników  

do XV Miejskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 

„ŚPIEWAJMY JEZUSOWI” 

 

Nazwa Szkoły ……...…………………………………..……………………………………… 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika - solisty ( klasy I – III ) 

 

……………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu 

 

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

 

Tytuł utworu  …………… ……………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Imię i nazwisko uczestnika - solisty ( klasy IV – VI ) 

 

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

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu 

 

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

 

Tytuł utworu  …………… …………………………………………………………..…………………… 

 

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

 

2. Imię i nazwisko uczestnika - solisty ( klasy VII – VIII ) 

 

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

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu 

 

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

 

Tytuł utworu  …………… …………………………………………………….…………………………… 

 

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

 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku  mojego dziecka:  

Imię i nazwisko  dziecka…………………………….………………………………………………………..  

 

Adres szkoły/klasa  ………………………………………..………………………………………………… 

biorącego udział  w XV  MIEJSKIM  KONKURSIE  KOLĘD I PASTORAŁEK „ŚPIEWAJMY 

JEZUSOWI” przez Szkołę Podstawową nr 46 im Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu. 

 
………………………………………………….. 

Data/ Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego, 41-902 Bytom 

ul. Prusa 10 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z4.5.2016r.), dalej: „RODO”. 

Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celu obsługi 

konkursu, w tym publikacji imienia i nazwiska uczestnika konkursu, uzyskanego miejsca oraz wizerunku w  mediach 

elektronicznych, stronach internetowych i portalach społecznościowych i prasie. 

 

 

 

 


