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Regulamin Powiatowego konkursu „Zaśpiewajmy 

kolędę Jezusowi dziś…” przeznaczony dla dzieci 

przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:

Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

Organizatorzy:

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Cele konkursu:
 poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,

 podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd 

i pastorałek,

 popularyzacja kolęd i pastorałek, uwrażliwienie na ich piękno, 

pokazanie ich różnorodności,

 stworzenie świątecznej atmosfery,

 rozwijanie młodych talentów.
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Regulamin konkursu

Warunki uczestnictwa:
1. Dzieci przedszkolne, uczniowie, przedszkole, szkoła lub rada 

rodziców nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo w konkursie.

2. Uczestnicy konkursu podzieleni będą na cztery grupy wiekowe:

a) dzieci przedszkolne

b) klasy I-III

c) klasy IV-VIII

d) szkoły ponadpodstawowe

3. Kategorie:

a) soliści 

b) duety

4. Każda placówka może zgłosić maksymalnie dwóch wykonawców 

w każdej kategorii.

5. Nagrania należy wysłać do 8 grudnia 2021 r. na adres e-mail: 

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

6. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie.

Zadanie konkursowe

● prezentacja w formie nagrania audio-wideo występu 

konkursowego,
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● wokaliści prezentują jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim,

● nagranie audio-wideo (MP4) należy zarejestrować z jednego 

ujęcia kamery (koniecznie w poziomie), bez cięć, obejmując całą 

sylwetkę.

Kryteria oceny:

1. Organizatorzy konkursu powołają jury, które oceni konkursowe 

prezentacje utworów.

2. W ocenie prezentacji jury będzie brało pod uwagę następujące 

elementy występu:

• dobór repertuaru

• poprawność i czystość wykonania

• interpretacja utworów

• wrażenie artystyczne

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.12.2021 r. na stronie 

internetowej organizatora https://cer-zory.pl/

4. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

Forma przeprowadzenie konkursu

Miejsca nagrodzone w konkursie:

W konkursie nagradzane są:

- miejsce I: za największą liczbę zdobytych punktów

- miejsce II: za drugi wynik zdobytych punktów

- miejsce III: za trzeci wynik zdobytych punktów
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W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez uczestników 

konkursu, przyznawane będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia:
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, 

a pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa.

2. Nagrody i dyplomy będą do odbioru w CER w Żorach-Osinach.

3. Wybrane nagrania zostaną zaprezentowane na stronie fb.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Załączniki:
Załączniki do pobrania na stronie https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

- załącznik nr 1 Karta zgłoszenia,

- załącznik nr 2 Klauzula dotycząca konkursów.

Szczegółowych informacji udziela:
Centrum Edukacji Regionalnej

tel. (32) 43 41 193

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza posiadanie 

przez szkołę zgody na publikację zdjęć uczestników konkursu oraz 

przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
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Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na 

e-mail:

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com  

lub dzwoniąc pod numer telefonu (32) 43 41 193
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