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13  -  15 grudnia 2022 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze 

w Piasecznie. 

2. Warunki uczestnictwa: 

* do udziału w konkursie zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno – 

instrumentalne w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria – klasy I – III 

II kategoria – klasy IV – VI 

III kategoria – klasy VII - VIII 

* uczestniczące w konkursie zespoły mogą składać się maksymalnie z 4 osób. 

* prezentacje konkursowe obejmują wyłącznie następujące formy: wokalna i wokalno – 

instrumentalna. 

* uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania jednej polskiej kolędy, pastorałki lub 

piosenki o tematyce świątecznej  /max 3 zwrotki/ oraz jednego utworu z „Repertuaru 

konkursowego”. 

* szkołę może reprezentować nie więcej niż dwóch solistów i jeden zespół wokalny lub 

wokalno – instrumentalny w danej kategorii. 

 

3. Cele konkursu: 

*kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz   popularyzacja polskich 

kolęd. 

* promocja uzdolnionych dzieci oraz ich osiągnięć wokalnych, 

* twórcza konfrontacja środowiska lokalnego, 

* rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci. 

4. Ocena i nagrody: 

* powołana komisja artystyczna oceniać będzie: 

o walory głosowe, 

o muzykalność i poczucie rytmu, 

o dykcję,                                     

o dobór repertuaru i interpretację 

o ogólny wyraz artystyczny. 

* w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy 

uczestnictwa. 

* wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Koncercie Galowym w dniu 15 grudnia 2022 

roku, w  którym wystąpią laureaci pierwszych nagród oraz osoby wyróżnione. 
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5. Warunki zgłoszenia: 

Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest dostarczenie osobiście lub pocztą 

elektroniczną wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 8 grudnia 2022  na adres szkoły:  

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze 

05 – 500 Piaseczno – Zalesie Dolne 

tel. 756-73-14   

e- mail: e.majewska@krauzowka.pl 

 

Terminarz przesłuchań Konkursu zostanie przekazany uczestnikom do dnia 9 grudnia 2022 

roku, a szczegóły Koncertu Galowego, niezwłocznie po dokonaniu przez jury stosownych 

ustaleń. 

Konkurs odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Ewy Krauze, Piaseczno, Al. Kasztanów 12.  

 

6. Przepisy końcowe: 

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i sprzęt odtwarzający oraz pianino elektroniczne. 

O wszystkich zmianach dotyczących czasu, miejsca i przebiegu konkursu, zainteresowane 

osoby zostaną wcześniej powiadomione. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają: 

       Elżbieta Wilczyńska – tel. 601- 937- 462  

 Urszula Derentowicz – tel. 605-520-001 

Karty zgłoszenia solisty i zespołu oraz repertuar konkursowy znajdują się na stronie 

internetowej szkoły. 
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REPERTUAR KONKURSOWY 

 

1. ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ 

2. BÓG SIĘ RODZI 

3. CICHA NOC 

4. GDY ŚLICZNA PANNA 

5. DZISIAJ W BETLEJEM 

6. GDY SIĘ CHRUSTUS RODZI 

7. MĘDRCY ŚWIATA 

8. PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI 

9. W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA 

10. TRIUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO 

11. WŚRÓD NOCNEJ CISZY 

12. W ŻŁOBIE LEŻY 

13. MIZERNA CICHA 

14. JEZUS MALUSIEŃKI 

15. LULAJŻE JEZUNIU 

16. OJ, MALUŚKI, MALUŚKI 

17. DO SZOPY, HEJ PASTERZE 

18. PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM 

19. Z NARODZENIA PANA 

20. DZISIAJ W BETLEJEM  

21. NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE 

22. HEJ, W DZIEŃ NARODZENIA 

23. O GWIAZDO BETLEJEMSKA 
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KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY – WOKALISTY 

 

1. NAZWA SZKOŁY: 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

2. IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY -  WOKALISTY  /klasa/: 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

3. KATEGORIE PREZENTACJI: 

a/ występ a'cappella, 

b/ z własnym /tj. w wykonaniu solisty/ akompaniamentem, 

c/ z podkładem na płycie CD. 

4. TYTUŁY WYKONYWANYCH UTWORÓW: 

a/ z repertuaru konkursowego: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

b/ dowolny /kolęda, pastorałka, piosenka świąteczna  - w języku polskim/ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

5. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO SOLISTY: 

…………………………………………………………………………………………

……………………. 

6. Oczekiwania solisty w stosunku do organizatorów: 

a/ zapewnienie instrumentu /pianino elektroniczne/: 

……………………………………………. 

b/ zapewnienie nagłośnienia w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

c/ czas na odbycie próby technicznej na scenie:  ………… minut. 

7. Kontakt z solistą lub opiekunem artystycznym /nr telefonu lub adresu e – mail/: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

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

                                                                                               /podpis solisty lub opiekuna/  

 

 

       

Wraz z kartą zgłoszenia proszę o dostarczenie zezwolenia na przetwarzanie danych 

osobowych ucznia. 
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KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU /maksymalnie 4 osoby/ 

 

1. NAZWA SZKOŁY: 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

2. NAZWA ZESPOŁU /klasa, liczba osób – dane personalne/ 

…………………………………………………………………………………………

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

.................................................................................................................................... .......

.............................................................................................................. 

3. KATEGORIE PREZENTACJI : /właściwe proszę podkreślić/ 

a/ zespół wokalny /występ a’cappella lub z podkładem na płycie CD/ 

b/ zespół wokalno – instrumentalny /instrumentarium/: 

…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

4. TYTUŁY WYKONYWANYCH UTWORÓW: 

a/ z repertuaru konkursowego: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

b/ dowolny /kolęda, pastorałka, piosenka świąteczna – w języku polskim/ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

5. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO: 

……………………………………………………………………………………………

………………….. 

6. Oczekiwania zespołu w stosunku do organizatorów: 

a/ zapewnienie instrumentu /pianino elektroniczne/ 

b/ zapewnienie nagłośnienia w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………

……………….. 

c/ czas na odbycie próby technicznej na scenie: …………………. minut. 

      7. Kontakt z zespołem /nr telefonu lub adresu e – mail/ 

           

................................................................................................................... 

          

    

                                                                                           

                                                                                  

………………………………………………… 

                                                                               /podpis reprezentanta lub opiekuna zespołu/ 

 

Wraz z kartą zgłoszenia proszę o dostarczenie zezwolenia na przetwarzanie danych 

osobowych dzieci. 


