
Regulamin konkursu na wykonanie kolędy lub pastorałki 

 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Rybnej.  

 
2. Celem konkursu jest: 

 

- kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, 
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, 
- zaprezentowanie talentu wokalnego, 

- zachęcenie do wspólnego kolędowania 
 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasa 1-8. 
 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i nagranie video (filmik max. 3 min) jednej kolędy lub 
pastorałki z akompaniamentem własnym (gra na instrumencie) lub dowolnym podkładem 
instrumentalnym. 

 

5. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: kategoria I-klasy 1-3, kategoria II-klasy 4-8 
 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:  
 

a) wykonanie jednego nagrania video (filmiku) z uwzględnieniem następujących zasad: 
 

• zaśpiewana kolęda lub pastorałka będzie, np. w świątecznej scenerii, 

• nagranie (filmik max. 3 min.) powinien być samodzielnie/indywidualnie wykonany, 

• nagranie video można wykonać dowolnym sprzętem umożliwiającym nagranie video z głosem, 

• nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu plików video, 

• nagranie nie może naruszać niczyich praw autorskich, 

 
b) przesłanie nagrania video:  

 

• plik z nagraniem powinien zawierać w nazwie nazwisko i imię oraz klasę autora. 

 



7. Udział w konkursie traktowany jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych 
(ustawa i „RODO”). 

 
8. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych autora oraz 

wykonanych prac konkursowych na stronie internetowej Szkoły. 

 

9. Jeden uczestnik może przesłać wyłącznie jedno nagranie video (filmik). 

 

10. Prace konkursowe należy przesyłać do 20.12.2020 do p. Mariusza Piejko poprzez aplikację Teams  
w czacie prywatnym 

 

11. Oceniany będzie: 

 

• dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych 
uczestnika), 

• interpretacja utworów, kultura słowa, 

• ogólny wyraz artystyczny. 
 

12. Wszyscy uczniowie będą mogli oddać swój głos w udostępnionej ankiecie.  

 
13. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w styczniu       

 


