
Regulamin Festiwalu Muzycznego Kolęd i Pastorałek  

1. Organizator 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu 

2. Cele konkursu: 

Celem Festiwalu jest: 

• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci, 

• propagowanie kultury muzycznej, 

• rozwijanie talentów estradowych, 

• zachęcanie dzieci do pracy twórczej w zakresie muzyki, 

• integracja środowisk przedszkolnych i szkolnych 

• Propagowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek 

3. Uczestnicy Festiwalu 

• Uczestnikami Festiwalu są dzieci z Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych oraz 

uczniowie klas I-III 

• Każde przedszkole i szkoła może zgłosić dwóch solistów i jeden zespół wokalny lub 

wokalno-instrumentalny. 

4. Zasady Festiwalu: 

• Festiwal odbędzie się 04 stycznia 2023 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej im. 

Ks. J. Twardowskiego w Zabrzu, ul. Tarnopolska 3 41-807 Zabrze. 

• Każde biorące udział w Festiwalu dziecko bądź zespół prezentuje jedną kolędę, 

pastorałkę lub piosenkę o tematyce świątecznej. 

• Utwory wykonywane są w języku polskim lub w języku obcym. 

• Prezentowany utwór wymaga podkładu muzycznego, który musi być dostarczony na 

nośniku typu pendrive lub wysłany pocztą elektroniczną do organizatora. Dopuszcza 

się również wykonanie piosenki a’cappella lub przy akompaniamencie własnego 

instrumentu. 

• Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut. 

5. Zgłaszanie uczestników 

• Zgłoszenia uczestników nauczyciele dokonują za pomocą karty zgłoszenia (może ona 

być dostarczona w dniu Festiwalu) po uprzednim poinformowaniu Organizatora o 

przystąpieniu do Festiwalu drogą telefoniczną. 

Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2022 r. 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia, podpisanej przez rodziców lub opiekunów, zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku dziecka. 

• Formularz zgłoszenia udziału w Festiwalu znajduje się w załączniku. 

6. Kryteria oceny: 



• dobór repertuaru, 

• muzykalność i poprawność wykonania, 

• ogólny wyraz artystyczny, 

• interpretacja piosenki oraz osobowość sceniczną uczestnika. 

7. Nagrody: 

• Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

• Każde przedszkole oraz szkoły biorące udział w festiwalu otrzymują dyplomy 

uczestnictwa. 

8. Dodatkowe informacje: 

• Osoba udzielająca informacji odnośnie pojawiających się pytań dotyczących 

Festiwalu- Agnieszka Nastula (anastula@katolicka.pl) 

• Uczestnictwo w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka przez Organizatora w celach 

związanych z Festiwalem. 

• Opiekun uczestnika Festiwalu dostarcza do dnia, w którym Festiwal się odbywa, 

zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w wydarzeniu. 

• Finaliści zostaną poinformowani drogą mailową o udziału w koncercie Laureatów, 

który odbędzie się 10 stycznia 2023 w siedzibie organizatora. 

 

 

 

 

 

 


