Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku

XI EDYCJA KONKURSU
KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ
Niech kolęda się niesie po świecie…
Śpiewanie kolęd czas zacząć...
Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów w polskich domach. Zwyczaj
kolędowania związany jest ze Świętami Bożego Narodzenia, a te z kolei są obchodami wydarzeń
dotyczących przyjścia na świat Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Kolędowanie bowiem zbliża ludzi,
buduje między nimi więź, daje uczucie bliskości, łączności. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem
i miłością. Tym wszystkim czego nam na co dzień brakuje.

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować,
iż Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku
organizuje kolejną edycję konkursu KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ
Niech kolęda się niesie po świecie…
W tym roku będzie to jedenaste spotkanie kolędników.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
województwa podlaskiego. Jego celem jest propagowanie kultury muzycznej, upowszechnianie
kolęd i pastorałek, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, rozwijanie talentów
estradowych, kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, rozbudzanie chęci wspólnego
śpiewania kolęd i piosenek świątecznych oraz zainteresowanie młodych ludzi nauką języka
obcego.
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Organizatorzy
Dyrektor Anna Satuła
Elżbieta Wiśniewska
Alina Kazimierowicz,
Katarzyna Lul-Worobiej,
Alicja Pająk,
Monika Piekarska
Jolanta Zajkowska
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REGULAMIN
§1
Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok, tel.85 679 38 82,
fax: 85 679 38 82;
§2
Data i miejsce imprezy
Konkurs odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A ;
§3
Cele
1.
2.
3.
4.

Wzmocnienie więzi z tradycjami narodowymi wśród młodzieży;
Upowszechnianie kultury innych krajów;
Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i wokalnych;
Zaproponowanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych
poprzez muzykę i teksty obcojęzyczne;
5. Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd.
§4
Zasady udziału
1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
z województwa podlaskiego;
2. Kolędy lub piosenki świąteczne będą prezentowane w języku polskim i wybranym języku
obcym;
3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 solistów/zespoły/chóry;
4. Każdy z uczestników (solista lub zespół/chór) przygotowuje dwie kolędy/piosenki: jedną
w języku polskim, drugą w języku obcym;
5. Czas występu łącznie nie może przekroczyć 6 minut;
6. Utwór można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem jak i podkładem
muzycznym (bez wokalu) dostarczonym w wersji elektronicznej najpóźniej do dnia 20
listopada 2017 r. na adres jozay@o2.pl . W treści maila proszę podać imię i nazwisko
uczestnika, nazwę placówki i tytuły utworów.
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7. Utwory wykonywane są z pamięci. Nie dopuszcza się czytania słów z kartek;
8. Nad przesłuchaniami będzie czuwać jury, które wyłoni zwycięzców kategoriach
wymienionych § 7
9. Podczas uroczystości galowej zwycięzcy wykonają swoje utwory, a uczestnicy będą
zaproszeni do wspólnego kolędowania;
10. Jedynie zdobywcy trzech pierwszych miejsc zaprezentują podczas koncertu galowego
jeden z utworów prezentowanych podczas przesłuchań;
11. Preferowane jest zaśpiewanie piosenki w języku obcym podczas gali;
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia więcej niż dwóch uczestników konkursu,
przy czym podczas konkursu podlegają oni tym samym kryteriom, co inni uczestnicy;
13. Uczestnicy dojeżdżają do SP Nr 12 w Białymstoku na koszt własny.
§5
Jury
Uczestnicy będą oceniani przez rzetelne i obiektywne jury powołane przez Organizatora ;
W skład jury będą wchodzili m in. specjaliści z dziedziny śpiewu i dykcji oraz nauczyciele
języków obcych.
§6
Kryteria oceny
1.
2.
3.
4.

Stopień trudności wybranych utworów;
Emisja, dykcja, intonacja i interpretacja;
Poprawność językowa;
Ogólny wyraz artystyczny zaprezentowanego utworu.
§7
Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie.
Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów,
instytucje wspierające konkurs i sponsorów.
Zespołom/chórom przewidziano statuetki oraz dyplomy.
Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w czterech kategoriach:
1) solista – szkoła podstawowa kl.1-5
2) zespół/chór – szkoła podstawowa kl.1-5
3) solista – szkoła podstawowa kl.6-7, gimnazjum kl.2-3
4) zespół/chór – szkoła podstawowa kl.6-7, gimnazjum kl.2-3
Jury ma prawo do przyznania wyróżnień w przypadku bardzo wysokiego poziomu uczestników.
Jury ma prawo nie przyznać którejś nagrody w przypadku niskiego poziomu uczestników danej
kategorii.
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Patroni konkursu mogą przyznać także dodatkowe nagrody.
Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Opiekunowie artystyczni wykonawców otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży do konkursu.
§8
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronie internetowej SP 12
w Białymstoku, na gazetkach ściennych w budynku szkoły. Nie wyklucza się obecności mediów podczas gali
konkursowej.
§9
Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
§ 10
Dane osobowe uczestników konkursu i ich opiekunów są chronione zgodnie z ustawą z 29 X 1997 o ochronie
danych
osobowych.
Nadesłanie
karty
zgłoszenia
do
konkursu
jest
równoznaczne
z uznaniem regulaminu konkursu
i wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów
na wykorzystanie wizerunku oraz nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji konkursu i jego wyników.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku dziecka oraz jego imienia i nazwiska na
zdjęciach, protokołach, listach uczestników opublikowanych przez Szkołę Podstawową Nr 12 im. Zygmunta
Glogera w Białymstoku oraz na stronie internetowej Szkoły.
§ 11
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do XI edycji Konkursu Kolędy i Piosenki Świątecznej Niech kolęda się niesie po świecie… będą
przyjmowane do 20 listopada 2017r. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Karcie zgłoszenia szkoły
(formularz on-line).
Więcej informacji udzielają:
Katarzyna Lul-Worobiej – katlul@wp.pl
Alicja Pająk – alapaj@vp.pl

Program konkursu
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10.00 – inauguracja uroczystości:
Powitanie przybyłych gości i uczestników konkursu
Przesłuchania konkursowe
ok. godz. 13.00 - przerwa
ok. godz. 13.30:
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom;
Zaprezentowanie utworów przez zdobywców miejsc I-III;
ok. godz. 14.00 – zakończenie.
Grafik programu jest orientacyjny. Czas trwania przesłuchań i dokładna godzina ogłoszenia wyników i koncertu
galowego uzależnione są od ilości zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie, o których opiekunowie uczestników zostaną
powiadomieni. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie w zakładce Konkurs
Kolęd.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Życzymy sukcesów i dobrej zabawy!
Organizatorzy
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