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VI edycja Konkursu Kolęd i Pastorałek  

„Hej kolęda, kolęda – Bożonarodzeniowe granie i śpiewanie” 

Przedszkole Niepubliczne Odkrywcy Talentów 

Lublin 2019 
 

Regulamin  

§ 1 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Odkrywcy Talentów w Lublinie. 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych; 

- upowszechnienie polskich kolęd i pastorałek; 

- rozbudzanie talentów wokalnych; 

- integracja przedszkoli.  

§ 3 

Termin i miejsce konkursu 

Konkurs odbędzie się 17 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00 w budynku Przedszkola 

Niepublicznego Odkrywcy Talentów mieszczącego się przy ulicy Kawaleryjskiej 10  

w Lublinie. 

§ 4 

Warunki zgłoszenia uczestników 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci od 3 do 6 lat. 

2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór (kolędę, pastorałkę, kantyczkę),  

którego czas wykonania nie przekracza 5 minut. 

3. Przedszkole może zgłosić dwóch solistów.  

Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia  

większej liczby uczestników, jednak nie większej niż 4.  
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4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest otrzymanie przez Organizatora do 10 

stycznia 2019 roku wypełnionej Karty zgłoszenia (załącznik 1) na e-mail lub na adres 

przedszkola: 

Przedszkole Niepubliczne Odkrywcy Talentów 

ul. Kawaleryjska 10 

20-552 Lublin 

kontakt@odkrywcytalentow.pl 

 

Zgłoszenia muszą zawierać  dopisek:  

Hej kolęda, kolęda – Bożonarodzeniowe granie i śpiewanie 

 

5. W  zgłoszeniu należy podać: 

- tytuł kolędy lub pastorałki; 

- imię i nazwisko dziecka; 

- wiek dziecka; 

- adres placówki zgłaszającej; 

- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, telefon kontaktowy, adres e-mail; 

- ewentualne uwagi techniczne. 

6. Organizatorzy zapewniają sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofon (możliwość 

odtwarzania podkładu muzycznego z płyty CD lub pendriva) 

§ 5 

Ocena i nagrody 

1. Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu. 

2. Jury przy ocenie wykonawców będzie kierować się następującymi kryteriami: 

- interpretacja wokalna utworu; 

- ekspresja wykonania; 

- prezentacja sceniczna; 

- akompaniament instrumentalny. 
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3. Przyznane zostaną nagrody oraz dyplomy za I, II, III miejsce.  

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na zakończenie konkursu po 

wysłuchaniu i ocenie wszystkich obecnych na konkursie wykonawców.  

6. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności występowania 

wykonawców.  

2. Wykonawca, który nie wystąpi w wyznaczonym dla niego czasie nie może rościć 

sobie prawa do występu w innym czasie, także po zakończeniu konkursu. 

3. Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs na koszt własny. 

4. Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawują opiekunowie zgłoszonych dzieci. 

 

 


