
Regulamin    

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DLA DZIECI I  

MŁODZIEŻY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ZAKONU PIJARÓW 

IM. JÓZEFA KALASANCJUSZA W RZESZOWIE  

„ANIELSKIE ŚPIEWANIE”  

1.      ORGANIZATOR I KOORDYNATOR KONKURSU  

ORGANIZATOR: Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasancjusza w  

Rzeszowie   

KOORDYNATOR KONKURSU: Pani Karolina Nieckarz   

2.      DATA I MIEJSCE  

13.01.2023r – Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasancjusza w 

Rzeszowie, ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów (sala gimnastyczna).  

3.      CELE KONKURSU  

• Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich  

upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.   

• Wyłonienie najlepszych uczestników pod względem artystycznym.   

• Prezentacja talentów.  

4.      UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA  

• Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych kl. 1-8 z 

powiatu rzeszowskiego.  

• Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnej JEDNEJ kolędy lub pastorałki 

związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, którego czas prezentacji nie może 

przekraczać 3,5 minuty.  

• W przypadku zamknięcia placówki z powodu Covid 19 dopuszcza się rozstrzygniecie 

konkursu w formie online.   

• Możliwy jest występ wokalny z podkładem muzycznym lub akompaniamentem. Mile 

widziana charakteryzacja oraz rekwizyty.  

• Podkłady muzyczne wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać do 05.01.2023 roku na adres 

knieckarz@pijarzy.rzeszow.pl  Po tym terminie zgłoszenia nie będą brały udziału w 

konkursie.   

• Lista  zakwalifikowanych  osób  podana  będzie  na  stronach 

 szkoły: szkola.pijarzy.rzeszów.pl oraz na Facebooku (Publiczna Szkoła Podstawowa 

Zakonu Pijarów w Rzeszowie).  

• udział dziecka w konkursie jest jednocześnie akceptacją jego rodzica/opiekuna 

prawnego do publikowania listy laureatów oraz zdjęć z prezentacji na stronie 



internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasancjusza 

w Rzeszowie.  

  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMÓW KONKURSOWYCH (W przypadku 

zamknięcia placówki z powodu Covid 19)  

  

• Film powinien być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, 

tablet.  

• Film musi być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie 

poziomym bez montażu audio-video. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja za 

pomocą post-produkcji. Nagranie wyłącznie LIVE; (audio może być realizowane z 

wewnętrznego mikrofonu lub z mixera).  

• Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal a także podkład lub 

akompaniament własny.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy solistę, którego film z nagraną 

prezentacją z powodów technicznych tj. uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal 

uniemożliwi komisji artystycznej ocenę.  

• Film konkursowy należy umieścić w serwisie YouTube; jako “niepubliczny”. W 

zgłoszeniu konkursowym należy umieścić link do filmiku.  

• Z uwagi na politykę portalu YouTube w Polsce, użytkownik serwisu  musi mieć 

powyżej 16 lat. Dlatego do publikacji materiału jest zobowiązany opiekun prawny 

uczestnika konkursu.  

• Opis filmu umieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko solisty/zespołu, 

kategorie wiekową, tytuł wykonywanego utworu i dopisek „Anielskie śpiewanie”. Nie 

będą podlegać ocenie nagrania nie zawierające w opisie powyższych danych. • 

Umieszczone linki w formularzu zgłoszeniowym muszą być aktywne do zakończenia 

konkursu.  

• zgłoszenie uczestnictwa do 05.01.2023r poprzez wysłanie karty zgłoszenia wraz z 

nagraniem występu umieszczonym na kanale YouTube w formie linku na adres: 

knieckarz@pijarzy.rzeszow.pl   

• udział dziecka w konkursie jest jednocześnie akceptacją jego rodzica/opiekuna 

prawnego do publikowania listy laureatów oraz zdjęć z prezentacji na stronie 

internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasancjusza 

w Rzeszowie.  

  

  

  

6. KRYTERIA OCENY- OCENIANE BĘDZIE:  

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:  



• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie  

• interpretacja tekstu  

• kultura słowa   

• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).  

  

  

7. KATEGORIE  

W konkursie przewidziano następujące podział na kategorie:  

• Soliści:  

I kategoria wiekowa: 7-9 lat  

II kategoria wiekowa: 10-12  

III kategoria wiekowa: 13-15 • Zespoły: (Maksymalnie 15 osób) I kategoria 

wiekowa: 7-9 lat  

II kategoria wiekowa: 10-12  

III kategoria wiekowa: 13-15  

  

8. ROSTRZYGNIECIE KONKURSU:   

• Koncert Świąteczny – 13.01.2023r. – Prezentacja występów wokalnych odbędzie się w 

Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasancjusza w 

Rzeszowie   

  

  

9. NAGRODY  

Komisja, w której skład wchodzą nauczyciele Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. Józefa 

Kalasancjusza w Rzeszowie wraz z nauczycielami muzyki z innych szkół, nagrodzi trzy 

najlepsze wystąpienia wśród każdej kategorii. Każde dziecko biorące udział w przeglądzie 

otrzyma pamiątkowy dyplom. Dopuszcza się również wyróżnienia.  

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

We wszystkich kwestiach spornych decyduje organizator.  

  


