
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie 

III POWIATOWY KONKURS KOLĘD  

I PASTORAŁEK 

„JAM JEST DUDKA” 

 
Regulamin 

 
I. Organizator oraz miejsce i termin konkursu 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Sochaczewie 

ul. 15 Sierpnia 44 

96-500 Sochaczew 

 

16 stycznia 2019r. godz. 9.00 

 

II. Cele Konkursu 

 

 Rozbudzenie chęci śpiewania kolęd i pastorałek. 

 Kultywowanie tradycji świątecznych.  

 Promowanie uzdolnionej młodzieży. 

 Integracja i zachęcenie do aktywności twórczej. 

 

III. Termin zgłoszenia 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

należy złożyć do sekretariatu szkoły lub wysłać drogą mailową 

proch.katarzyna@wp.pl do koordynatora konkursu nie później niż do                 

9 stycznia 2019r. 

Zgłoszenia otrzymane drogą mailową zostaną potwierdzone. W przypadku braku 

odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

 

 W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w następujących kategoriach 

wiekowych: 

 I kategoria – Przedszkola i klasy „0” (soliści i zespoły) 

 II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa (soliści i zespoły) 

 III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa (soliści i zespoły) 



 IV kategoria – klasy VII – VIII Szkoła Podstawowa (soliści i 

zespoły) 

 Uczestnikami konkursu mogą być soliści, zespoły wokalne lub wokalno-

instrumentalne. 

 Każde Przedszkole może zgłosić jednego solistę i jeden zespół bez 

ograniczenia liczby dzieci. Szkoła może zgłosić dwóch solistów i jeden 

zespół (do 6 osób) w każdej kategorii. 

 Uczestnicy konkursu przygotowują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę 

o tematyce świątecznej w języku polskim. 

 Czas trwania jednego utworu max. 3min (3 zwrotki). 

 Wykonawcy śpiewają a cappella, z akompaniamentem na żywo lub   

z podkładem muzycznym pół-playback na płytach CD. 

 Organizator zapewnia nagłośnienie. 

 

V. Kryteria oceny i nagrody 

 

 walory wokalne 

 interpretacja 

 dobór repertuaru 

 pomysłowość 

 ogólny wyraz artystyczny 

 

VI. Nagrody 

Jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii z podziałem na solistów            

i zespoły. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyniki 

konkursu pojawią się na stronie internetowej szkoły 17.01.2019r. Wręczenie 

nagród i koncert laureatów odbędzie się w Kramnicach Miejskich w 

Sochaczewie (data i godzina koncertu zostanie podana w jak najszybszym czasie 

drogą mailową). 

Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na upublicznienie danych osobowych 

oraz wizerunku uczestników konkursu. 

Lista uczestników z kolejnością zostanie przekazana przez koordynatora na kilka 

dni przed konkursem.  

 

Wszystkich informacji udziela koordynator konkursu – Katarzyna Proch 

proch.katarzyna@wp.pl , tel. 513-451-521 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

Dyrektor Szkoły – Dariusz Kosiński 

Koordynator konkursu – Katarzyna Proch 

 

mailto:proch.katarzyna@wp.pl

