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Regulamin 

I SZKOLNEGO KONKURSU 

KOLĘD I PASTORAŁEK 

 
Organizator: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku 

Koordynatorzy: Magdalena Stachowicz, Anna Sitko 

 

Cele konkursu: 

 kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie 
poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek 

 rozwijanie talentów muzycznych 

 rozbudzanie zainteresowań muzycznych 

 upowszechnianie kultury muzycznej 

 wyłonienie najlepszych solistów pod względem artystycznym 
 

Uczestnicy: 

Uczniowie klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

  Soliści  

 Kategoria I   - uczniowie klas 0-III 

 Kategoria II  - uczniowie klas IV-VI 

 Kategoria III - uczniowie klas VII-VIII 

 

Forma konkursu i termin: 

Konkurs w formie online. Do 6 grudnia 2020 r. należy przesłać link do nagrania wraz z wypełnionym 
formularzem na adres e-mail: sp4oleckokonkurs@gmail.com 
 
 



2 
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę lub pastorałkę. 
2. W konkursie mogą wziąć udział tylko soliści. 
3. Uczestnicy śpiewają z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem instrumentów. 
4. Należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie Internetowej naszej szkoły 

https://sp4olecko.edupage.org    (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu). 
 
Jeśli nie ma możliwości wydrukowania formularzu, można przepisać go na kartkę, wypełnić, 
zrobić zdjęcie i przesłać na adres e-mail wraz z linkiem do filmiku. 
 
 

5. Instrukcja: 

 nagraj filmik (obraz i dźwięk) prezentujący Twoje umiejętności wokalne,  

 umieść go na swoim Dysku Google https://www.google.pl/intl/pl/drive/ 

 po umieszczeniu filmiku na dysku kliknij folder, który chcesz udostępnić, w prawym górnym 
rogu kliknij Pobierz link do udostępniania i Zezwól innym na edytowanie lub wyświetlanie 

 prześlij link do filmiku do 6 grudnia 2020 r.  na adres e-mail: sp4oleckokonkurs@gmail.com 
wraz z wypełnionym formularzem (załącznik 1 na stronie szkoły) 

 zamiast Dysku Google film można umieścić na www.youtube.com. Należy założyć konto i 
dodać filmik  
Twoje filmy -> ZARZĄDZAJ FILMAMI -> UTWÓRZ (prawy górny róg) -> Prześlij filmy 
 
 

6. W konkursie wezmą udział uczniowie, którzy prześlą link do filmiku wraz z wypełnionym 
formularzem na adres e-mail: sp4oleckokonkurs@gmail.com do dnia 6 grudnia 2020 r. 
 

Kryteria oceny: 

Jury konkursu będzie brało pod uwagę: 

1. umiejętności wokalne 
2. dobór repertuaru 
3. interpretację 
4. ogólny wyraz artystyczny 

 

Jury: 

Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa złożona z nauczycieli. Decyzja jury jest ostateczna. 

 

Uwagi końcowe: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2020 roku.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników konkursu w celu 
umieszczenia jej na stronie https://sp4olecko.edupage.org  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości wizerunku oraz danych 
osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a także do publikacji ich fotografii na stronie 
https://sp4olecko.edupage.org  oraz w prasie lokalnej. 

https://sp4olecko.edupage.org/
https://www.google.pl/intl/pl/drive/
http://www.youtube.com/

