
PRZEDSZKOLE  NIEPUBLICZNE „PAŁACYK” 
                           40 - 066  Katowice,   ul.  Mikołowska  26 
                         telefon:  32 209 01 98 

                           

 

REGULAMIN 

 Międzyprzedszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Mali Kolędnicy”  
 

 
 

 

1. Organizator:  

 Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach 

 

 

2. Cel konkursu: propagowanie kultywowania tradycji śpiewania pastorałek i kolęd wśród 

przedszkolaków. 

 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla grup przedszkolnych w wieku 3-6 lat 

 Aby przystąpić do konkursu, należy przygotować nagranie kolędy lub pastorałki 

 Nagranie powinno być nie dłuższe niż 5 minut 

 Plik powinien być zapisany w formacie AVI, MOV, MP4 lub WMV 

 Każde przedszkole może wysłać nie więcej niż 2 nagrania – po jednym dla każdej 

z następujących kategorii wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki. 

 

 

4. Kryteria oceny - ocenie podlegać będą: 

 Dobór repertuaru 

 Poziom wykonania 

 Opracowanie sceniczne 

 Pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się w przygotowanych przez nich 

strojach kolędniczych oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu. 

 

 

5. Termin przesyłania nagrań: do 22 stycznia 2021 r.  na adres: w.romanowska.palacyk@gmail.com 

 Duże pliki mogą zostać przesłane za pomocą linka do OneDrive, Google Drive, Dropbox lub 

innych aplikacji umożliwiających transfer plików. Link należy podać w wiadomości e-mail 

ze zgłoszeniem 

 Dopuszczalne jest również wysłanie płyty CD/DVD z nagraniem na adres:  

Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”  

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice 

z dopiskiem: KONKURS 
  

mailto:w.romanowska.palacyk@gmail.com


 

 

 

 

6. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu:   

 Jury Konkursu składać się będzie z teatrologa, muzyka, metodyka wychowania 

przedszkolnego.  

 Jury wyłoni 3 nagrody główne w dwóch kategoriach wiekowych. 

 Dla pozostałych placówek przewidziane są pamiątkowe dyplomy za udział, a dla nauczycieli 

zaświadczenia. 

 O wynikach Konkursu Organizator poinformuje telefonicznie w dniu 1 lutego 2021r. 

Nagrody główne Organizator wyśle pocztą.  

 Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej Przedszkola www.palacyk.katowice.pl 

 

7. Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) należy przesłać skanem na wskazany e-mail: 

w.romanowska.palacyk@gmail.com lub pocztą na adres:  

Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”  

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice 

z dopiskiem: KONKURS 

 

 

8. Wymagane zgody (załącznik nr 2) należy przesłać skanem na wskazany e-mail: 

w.romanowska.palacyk@gmail.com lub pocztą na adres:  

Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”  

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice 

z dopiskiem: KONKURS 

 

 

 

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na klauzule: wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów w zakresie: imię, nazwisko, wiek, 

osiągnięcie, nazwa i adres placówki, a także publikacji wizerunku dziecka na nagraniu, przez Przedszkole 

Niepubliczne „Pałacyk” jako Organizatora i Jury oraz na publikację wyników Konkursu na stronie 

internetowej www.palacyk.katowice.pl. 

    

 

 

 

 

Koordynator Konkursu: 

Aleksandra Glaba – Dyrektor 

Weronika Romanowska - Nauczyciel 
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