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KATOLICKIE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD ANIOŁEM STRÓŻEM” 

WE WŁOCŁAWKU  

SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

W II MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSKIE KOLĘD I PASTORAŁEK: 

„ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ JEZUSOWI” 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

12 stycznia, godz. 10.00  

Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem” 

ul. Wojska Polskiego 2a 

87-800 Włocławek 

 

CELE KONKURSU: 

- rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci, 

- promowanie młodych talentów, 

- wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej, 

- podtrzymanie tradycji kolędowania, 

- ukazanie kreatywności artystycznej dzieci, 

- integracja środowisk przedszkolnych.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- w konkursie mogą brać udział soliści w następujących kategoriach wiekowych: 

*dzieci młodsze 3-4 latki, 
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*dzieci 5- letnie, 

*dzieci 6- letnie, 

- uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania jednej polskiej kolędy lub 

pastorałki, 

- uczestnik konkursu śpiewa kolędę solo, z podkładem muzycznym- bez słów, 

- podkład zapisany musi być na nośniku typu pendrive, 

- przedszkole wystawia po jednym uczestniku z kategorii wiekowej, 

 

Zachęcamy do dostosowania stroju  oraz wykorzystania rekwizytów oddających treść śpiewanej 

kolędy. 

 

KRYTERIA OCENY: 

Jury konkursu oceniać będzie: 

- wybór odpowiedniej kolędy lub pastorałki, 

- opanowanie pamięciowe tekstu i melodii,  

- czystość i poprawność wykonania (walory wokalne, poczucie rytmu), 

- ogólne wrażenia artystyczne. 

 

NAGRODY: 

- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, 

- laureaci miejsca I, II i III otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

ORGANIZATORZY: 

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie. 
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ZGODA: 

Każdy uczestnik zgłaszający się do Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej, wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych przez organizatorów oraz na publiczne wykorzystanie 

wizerunku  dla potrzeb konkursu i informowania o nim. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. 

o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U z 2002r. nr 101, poz. 926 z póź. zmianami). 

 

INFORMACJE: 

Informacje dotyczących konkursu udziela p. Paulina Makowska, pod nr tel: 607 43 60 25 

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: 

Katolickie Publiczne Przedszkole  „Pod Aniołem Stróżem” 

ul. Wojska Polskiego 2a 

87-800 Włocławek 

lub e- mail :  paulina.makowska@zskdlugosz.pl 

 

Na Wasze zgłoszenia czekamy  

do  8 stycznia 2018 r 

(proszę o telefoniczne potwierdzenia zgłoszenia) 

 

 

 

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy. 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO II MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU 

KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Prezentowany repertuar ( tytuł kolędy/pastorałki) 

……………………………………………………………………………………………. 

Forma akompaniamentu………………………………………………………… 

3. Kategoria wiekowa 

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

4. Imię i nazwisko opiekuna 

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

5. Pełna nazwa przedszkola, dokładny adres, nr telefonu, e- mail 

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

 

 

 

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

       Miejscowość, data                                                                                       Podpis opiekuna 


