
REGULAMIN KONKURSU PASTORAŁEK

„JEST TAKI DZIEŃ…”

ORGANIZATOR:  

Urząd Miejski w Nowym Stawie 

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki 

CEL KONKURSU: 

• podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu pastorałek,

• promocja młodych talentów,

• popularyzacja pastorałek, uwrażliwianie na ich piękno poprzez ukazanie ich różnorodności,

• poszerzanie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,

• wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami,

• wytworzenie świątecznej atmosfery

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs jest adresowany dla uczniów szkół podstawowych  oraz osób dorosłych

2. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

• soliści, w następujących grupach wiekowych:

✓ uczniowie klas 0 – III

✓ uczniowie klas IV – VI

✓ uczniowie klas VII – VIII

✓ dorośli

• zespoły rodzinne, np. rodzeństwo, rodzeństwo + rodzice

3. Każda z osób, która zgłosi swoje uczestnictwo przesyła tylko 1 pastorałkę

4. Utwór musi być wykonywany wyłącznie w języku polskim – z podkładem muzycznym,

a kapella lub akompaniament (na wybranym przez siebie instrumencie.)

5. Każdy uczestnik dodatkowo wypełnia kartę zgłoszenia, zgodę/y na przetwarzanie danych

osobowych, RODO (dla rodzica, ucznia, osób trzecich umieszczonych na zdjęciu) która

znajduje się pod ogłoszeniem – do pobrania.

6. Nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu jest niedopuszczalne i nie będę brane

pod uwagę przy ocenie.

7. Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane będą do 06 grudnia 2020 r.

8. Zgłoszenia można wysyłać w następujący sposób:



• na adresy mailowe: aswiderska@nckibnowystaw.pl, mostrowska@nckibnowystaw.pl

• na Messengera Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki

• pocztą tradycyjną na adres Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki ul. Jana Pawła II 2,

82 – 230 Nowy Staw (dołączając podpisany nośnik lub płytę CD)

WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Uczestników oceniać będzie komisja powołana przez organizatora

2. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie:

• dobór repertuaru

• czystość i poprawność wykonania

• poczucie rytmu

• ogólne wrażenie artystyczne

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 11.12.2020 r i zostanie opublikowane na stronie Nowostawskiego

Centrum Kultury i Biblioteki oraz Facebooku

4. W każdej kategorii wiekowej przyznane będą nagrody oraz dyplomy

Serdecznie zapraszamy 

mailto:aswiderska@nckibnowystaw.pl
mailto:mostrowska@nckibnowystaw.pl


KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

 Zgłaszam udział zespołu (solisty) na konkurs pastorałek i zobowiązuje się do 

przestrzegania regulaminu konkursu 

 

 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu: 

 

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

 

 

4. Adres, telefon: 

 

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

 

5. W przypadku zespołu ilość członków: 

  

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

 

6. Kategoria wiekowa: 

 

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

 

Wyrażam zgodę na publikację: imienia, nazwiska, wieku, miejscowości pochodzenia 

oraz wizerunku mojego dziecka na FB Nowostawskiego Centrum Kultury i 

Biblioteki, w związku z realizacją Konkursu Wokalnego pn. „Jest taki dzień …” 

online.  

 

 

        …………………………………. 

        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że przekazany film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, 

że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa ochrony 

wizerunku osób przedstawionych w filmie.  

 

 

        …………………………………… 

        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


