
KARTA ZGŁOSZENIA DO  
IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

„ZAPOMNIANE KOLĘDY I PASTOTRAŁKI” 
 

Prosimy wypełnić drukowanymi literami   
   
 

Pieczątka Placówki 
 
 

1. Nazwa placówki, adres: 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

Tel:/0-……/…………………………e-mail:.................................................... 

2. Nazwa zespołu: 

.................................................................................................................... 

3. Liczba członków zespołu:  

.................................................................................................................... 

4. Wiek wykonawców(klasa): ................................................................... 

5. Repertuar: ............................................................................................ 

6. Czas wykonania (orientacyjnie):........................................................... 

7. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: ................................................ 

Tel. Komórkowy:.......................................................................................... 

e-mail: ......................................................................................................... 

8. Potrzeby techniczne............................................................................. 

 

 

Data: ........................                                     Podpis.......................................... 

 

Patronat honorowy  
 

 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 113 
im. Leopolda W ęgrzynowicza 

w Krakowie 
i 

Zespół Szkoły i Przedszkola 
W Łostówce 

 
 

 
IX Ogólnopolski 

Konkurs 
„Zapomniane kolędy  

i pastorałki” 
 

Kraków 
19 stycznia 2017r. 



Serdecznie zapraszamy do udziału 
w 
 

IX OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE 

„ZAPOMNIANE KOLĘDY 
I PASTORAŁKI” 

 
 
 
 

CELE KONKURSU: 
♦ promocja dziecięcej twórczości artystycznej 
♦ kultywowanie i popularyzacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek 
♦ rozwijanie zainteresowań dzieci śpiewaniem  
♦ prezentacja dorobku artystycznego uczestników 

 
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wie kowych: 
- dzieci z grup przedszkolnych i „zerówki”  
- uczniowie klas I– III szkół podstawowych. 
 

• W konkursie biorą udział zespoły wokalno - instrumentalne danej 
grupy wiekowej. 

• W sekcji instrumentalnej mogą występować również starsi 
uczniowie danej szkoły, nie dopuszcza się udziału osób dorosłych. 

• Nie dopuszcza się używania gotowych podkładów muzycznych. 
• Do konkursu należy przygotować kolędę lub pastorałkę, którą dziś 

już trudno usłyszeć. 
 

KRYTERIA OCENY: 
♦ dobór i oryginalność repertuaru, 
♦ muzykalność i walory głosowe wykonawców, 
♦ interpretacja i ogólny wyraz artystyczny. 

 
Oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane  przez organizatora. 
 
 

Przebieg konkursu:  
Przesłuchania konkursowe odbędą się 19 stycznia 2017 r.  (czwartek)  
o godz. 10.00 w sali teatralnej przy Kościele Św. Jadwigi Królowej 
 (ul. Władysława Łokietka 60, Kraków) 
Zgłoszenia prosimy przysyła ć do 13.01.2017 r.  
drog ą elektroniczn ą (mailem na adres: sekretariat113@wp.pl)  
lub faxem:  012-636-22-19   
ewentualnie  na adres pocztowy:  
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 113 
im. Leopolda W ęgrzynowicza ul. Stachiewicza 33 

31-328 Kraków 
 
PRZESŁUCHANIE KONKURSOWE 

• Uczestnicy konkursu wykonają jeden, przygotowany przez siebie 
utwór.  

• Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas Konkursu. 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 

• Ze względów organizacyjnych prosimy każdego wykonawcę  
o wcześniejsze przybycie, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem 
konkursu. 

• Podczas trwania Konkursu uczestnicy przebywają pod opieką 
swoich instruktorów i opiekunów. 

 
ROZPORZĄDZENIA PRAWNE 

• Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika lub jego 
opiekuna prawnego na:  

1. przetwarzanie i publikowanie przez organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
Nr 133, poz. 883) dla potrzeb związanych z realizacją Konkursu; 

2. nieodpłatne utrwalenie i publikację wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
Organizatora (strona www, publikacje tematyczne itp.) zgodnie z zapisami Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. 

• Zgłoszenie uczestnictwa do Konkursu oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w 

Regulaminie. 
 

Powyższe informacje ukażą się także na stronie internetowej Szkoły 
www.sp113.ovh.org  
 
* W przypadku zmian dotycz ących przebiegu konkursu, organizator 
poinformuje o nich uczestników telefonicznie lub dr ogą mailow ą . 


