
REGULAMIN  
PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK 

DLA NAJMŁODSZYCH 
 

1. Przegląd adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, oraz zerówek na terenie 

Gminy Ciechanowiec. 

 

2. Organizatorem przeglądu jest: 

Przedszkole w Ciechanowcu 

Ul.Mickiewicza 29a 

Tel. 86 277 13 25 

Koordynatorzy oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie:  

 Agnieszka Wasilewska (wychowawca)  i  Anna Plichta (rodzic). 

Organizator zajmuje się w szczególności: 

 prowadzeniem całej imprezy, 

 ogłoszeniem wyników i zwycięzców, 

 wręczeniem nagród, 

 zapewnieniem nagłośnienia, urządzenia odtwarzające. 

 

3. Cele przeglądu: 

- rozwijanie talentów wokalnych; 

- kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych kolęd, pastorałek i utworów 

świątecznych; 

- integrowanie dzieci z terenu Gminy Ciechanowiec. 

 

4. Miejsce i termin: 

Przedszkole w Ciechanowcu 

4 stycznia 2017r. (czwartek) godzina 9:30. 

 

5. Forma prezentacji:   

- soliści  

Dopuszcza się wykorzystanie podkładów muzycznych na płytach CD lub na pendrive  

(w kopercie podpisane). 

 

6. Repertuar: 

Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim spośród kolęd, pastorałek lub 

piosenek świątecznych trwający nie dłużej niż 5 min. 

 

7. Ocena: dobór repertuaru, walory głosowe, interpretacja, ogólne wrażenie sceniczne. 

 Organizator powołuje Komisję Konkursową – Jury.  

 Ocena Jury jest niepodważalna i ostateczna. 

 



 

8. Nagrody: 

 Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy i upominki za uczestnictwo. 

 Przydzielone będą nagrody za trzy pierwsze miejsca, oraz wyróżnienia w dwóch  

kategoriach wiekowych: 

I KATEGORIA – 3 i 4 latki. 

II KATEGORIA – 5 i 6 latki. 

 Wyłonienia zwycięzców Przeglądu Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych dokona Jury. 

 Komisja będzie kierować się kryteriami określonymi w punkcie 7.  

 Punktacja będzie ustalona przez Jury. 

 Wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników w dniu konkursu. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

 Karty zgłoszeń należy dostarczyć dla P. Agnieszki Wasilewskiej najpóźniej do 

23.12.2016r.  
 Regulamin i Karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej Przedszkola w 

Ciechanowcu lub u P.Agnieszki Wasilewskiej. 

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu, w tym: 

 1.    Zgoda na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika. 

 2 . Zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczanie ich zdjęć na stronach 

www. 

Dane osobowe umieszczone na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych będą wykorzystane jedynie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom 

trzecim. 

 Wszelkie pytania  proszę kierować do koordynatorów przeglądu: P. Agnieszki 

Wasilewskiej i P. Anny Plichty.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

( proszę wypełnić pismem drukowanym) 

 

 

1.IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, WIEK: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.DANE KONTAKTOWE (ADRES, E-MAIL, TELEFON! OPIEKUNA) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA, OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.TUTUŁ PREZENTOWANEGO UTWORU: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.NOŚNIK NAGRANIA (proszę zaznaczyć odpowiedni) 

a) pendrive 

b) płyta CD 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: …………………………                     PODPIS: ………………………………………………….………………… 

 



 

 


