
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

„KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI” 

wersja online 

 

I. Organizator: 

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 im. św. Stanisława Kostki 

w Trzebosi. 

 

II. Cel:  

1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz kultury wspólnego 

śpiewania i muzykowania 

2. Popularyzacja kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce Bożego Narodzenia, jako 

utworów osadzonych w tradycji i obyczajowości.  

3. Poznanie, przypomnienie i utrwalenie znanych i mniej znanych kolęd, pastorałek  

i piosenek świątecznych. 

4. Konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego wykonawcy.  

5. Stworzenie możliwości zaprezentowania talentów muzycznych i wokalnych dzieci  

i młodzieży. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi. 

 

IV. Warunki zgłoszenia 

1. W konkursie mogą wziąć udział tylko soliści, prezentując umiejętności wokalne, 

instrumentalne lub wokalno-instrumentalne. 

2. Uczestnicy konkursu nagrywają film na którym na żywo prezentują wybraną jedną 

kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną (w dowolnym języku) wykorzystując  

do tego podkład muzyczny, własny akompaniament bądź śpiewając/grając a cappella. 

Nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem komórkowym  

lub innym dowolnym urządzeniem i powinno być nagrane w układzie 

panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny, najlepiej przy użyciu statywu. 

Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 1920x1080. Nadesłane nagrania 

powinny być w formatach plików filmowych takich jak: mp4 (najlepiej), avi, wmv.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej  

oraz nagrania konkursowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

koledaplyniezwysokosci@gmail.com  do 03.01.2021 r.(do godziny 23:59). 

4. W przypadku prac, których wielkość pliku przekracza 30 MB prosimy przesyłać je 

przez bezpłatną stronę internetową www.wetransfer.com postępując następująco: 

- w polu „Add your file” przesłać filmik z piosenką i kartę zgłoszeniową 

- w polu ”Email to” wpisać koledaplyniezwysokosci@gmail.com  

- w polu „Your email” wpisać swój adres email 

- w polu „Message”wpisać imię nazwisko uczestnika i tytuł prezentowanego utworu, 

- kliknąć przycisk TRANSFER 

- na nasz adres mailowy przyjdzie kod weryfikujący, który należy wpisać na stronie 

WeTransfer, potwierdzając wysłanie pliku. 

5. Po otrzymaniu pliku konkursowego Organizator potwierdzi ten fakt. Nieuzyskanie 

odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez niego 

wiadomości i nieuczestniczeniem w konkursie. 

6. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie https://sp2trzebos.edupage.org/ 
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oraz u wychowawców klas. 

7. Wykonania uczestników, którzy zajmą pierwsze miejsca w swoich kategoriach 

zostaną udostępnione na stronie Organizatora. 

 

V. Terminy: 

1. Wykonania audiowizualne i zgłoszenia należy wysłać do 03.01.2021r. 

2. Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 22.01.2021r. w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Trzebosi. 

 

VI. Jury i kryteria oceny: 

1. Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać: 

- dobór repertuaru, 

- poziom artystyczny, 

- interpretację, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

2. Nadesłane prezentacje oceniane będą w IV kategoriach: 

- KATEGORIA I – dzieci w wieku przedszkolnym, 

- KATEGORIA II – dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, 

- KATEGORIA III – młodzież z klas IV-VI szkoły podstawowej, 

- KATEGORIA IV – młodzież z klas VII, VIII szkoły podstawowej. 

3. Za zajęcie miejsc od I do III oraz wyróżnień w czterech kategoriach przewidziane  

są nagrody. 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

 

VII. Organizacja: 

1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednocześnie z wyrażeniem zgody na 

postanowienia niniejszego regulaminu, zgody do przetwarzania danych osobowych  

w celu promocji Organizatora oraz zgody na wykorzystywanie wizerunku 

uczestników konkursu do celów promocyjnych Organizatora. 

4. W razie pytań bądź problemów z wysłaniem pliku prosimy o kontakt mailowy: 

koledaplyniezwysokosci@gmail.com . 
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