
REGULAMIN  XVI FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK 

POKRZYWNICA 2020 

 
 

1. Celem festiwalu jest: 

- zachowanie i propagowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek 

- rozwijanie zdolności wokalnych i instrumentalnych uczniów 

- uczenie zdrowego współzawodnictwa 

- uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego 

2. Organizatorem festiwalu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy  

 Adres: ulica Szkolna 14a,  47-208 Reńska Wieś. 

 Tel / Fax :077 4820147 

            Email: szkola.pokrzywnica@wp.pl 

3. Impreza odbędzie się dnia 29 stycznia 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 12
00

 w budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej. Adres jw. 

Kolejność występów: 

 godzina 12.00 – przedszkola 

 godzina 13.00 – klasy I - III oraz IV - VIII 

4. Festiwal jest adresowany do uczniów w wieku 5-15 lat. 

5. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie osoby nie związane ze sceną profesjonalną, które spełniają kryterium                  

wieku i chcą zaprezentować się w kategoriach konkursowych. 

6. Festiwal odbywa się w  III grupach wiekowych: 

I) Przedszkola 

 kategorie: 

- soliści 

-duety (uwaga: duet+chórek=zespół!) 

-zespoły  

II) Klasy I-III 

 kategorie: 

-soliści 

-duety (uwaga: duet+chórek=zespół!) 

-zespoły 

III) Klasy IV-VIII 

 kategorie: 

-soliści 

-duety (uwaga: duet+chórek=zespół!) 

-zespoły 

7. Występy oceniać będzie Jury wybrane przez organizatorów. 

 

8. Jury oceniać będzie: 



- poziom wykonania (poczucie rytmu, melodii, dykcję) 

- dobór repertuaru 

- oryginalność 

- ogólne wrażenie artystyczne 

9. Mile widziane są utwory autorskie i niepublikowane. 

10. Bardzo zachęcamy do wykonania utworów w języku obcym.  

11. Bardzo prosimy o nie korzystanie w czasie występu z playbacku.  

12. Dopuszczalne jest użycie podkładów muzycznych w formie pół -playbacku. 

13. Podstawą zakwalifikowania do konkursu jest nadesłanie karty zgłoszenia do 22 stycznia 2020 r.  

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o przestrzeganie terminu nadsyłania kart zgłoszeń! 

14. Bardzo prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszenia. Najlepiej pismem drukowanym. 

15. Bardzo prosimy, aby opiekunowie dostarczyli w dniu festiwalu pisemne zgody rodziców/ prawnych 

opiekunów na umieszczenie wizerunku dziecka na stronie internetowej naszej szkoły oraz w prasie lokalnej. 

16. Maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły to 3 zgłoszenia z każdej grupy wiekowej. 

17. Każdy uczestnik prezentuje jedną kolędę lub pastorałkę. 

18. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie zespołów liczących nie więcej niż 15 osób.  

19. Dla wyróżnionych uczestników festiwalu przewiduje się dyplomy okolicznościowe i małe upominki. 

20. Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania z nagłośnienia, odtwarzacza CD, magnetofonu, laptopa 

oraz pomoc w obsłudze w/w sprzętu. 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audiowizualnej wykonawców w celach 

archiwalnych oraz do umieszczania zdjęć na stronie internetowej szkoły i w prasie lokalnej. 

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

23. Decyzje Jury są ostateczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku  mojego dziecka 

……………………………………………  na stronie internetowej 

szkoły oraz w prasie lokalnej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Pokrzywnicy organizatora XVI Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 

który odbędzie się dnia 29 stycznia 2020 roku. 

                                                                     Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

…………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku  mojego dziecka 

……………………………………………  na stronie internetowej 

szkoły oraz w prasie lokalnej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Pokrzywnicy organizatora XVI Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 

który odbędzie się dnia 29 stycznia 2020roku. 

 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

    …………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku  mojego dziecka 

……………………………………………  na stronie internetowej 

szkoły oraz w prasie lokalnej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Pokrzywnicy organizatora XVI Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 

który odbędzie się dnia 29 stycznia 2020 roku. 

 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

…………………………………….. 
 

 

 


