
Przedszkole w Chalinie  

Zaprasza do udziału w Powiatowym Międzyprzedszkolnym  

Konkursie Kolęd i Pastorałek 

„Zaśpiewaj Dzieciątku Bożemu”  

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I   Organizator konkursu:  

     Zespół Szkolno – Przedszkolny, Przedszkole w Chalinie, Chalin 36, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 

     tel. 54 253 19 45, http://www.spchalin.pl 

     Koordynator konkursu: Dorota Maciakiewicz 

 

II   Cele konkursu: 

1. Popularyzowanie polskich kolęd i pastorałek. 

2. Rozbudzanie zainteresowań kolędami i pastorałkami bożonarodzeniowymi. 

3. Rozwijanie zdolności wokalnych i umiejętności scenicznych.  

4. Wytwarzanie świątecznej atmosfery. 

5. Wzmacnianie wiary we własne siły. 

6. Promocja młodych talentów. 

III  Zasięg konkursu i uczestnicy, termin: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych położonych                

na terenie powiatu lipnowskiego. 

2. Każdą placówkę reprezentują uczestnicy wraz z opiekunem konkursu. 

3. Każdą placówkę może reprezentować maksymalnie 4 uczestników (dwoje dzieci                      

z kategorii wiekowej 3- 4 latki i dwoje dzieci z kategorii 5 - 6 latki). 

4. Konkurs trwa od 25.11.2021r. – 4.01.2022r. 

 

IV    Warunek uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy konkursowej – nagranie    

     filmu w formacie MP4, WMV, AVI, MOV, MPEG2,MPEG4, którego treścią jest    

     indywidualne zaśpiewanie w języku polskim dowolnie wybranej przez dziecko kolędy lub  

     pastorałki (np. dwie zwrotki + refreny, maksymalny czas 3,5 minuty). 

2. W konkursie może brać udział jedno nagranie uczestnika. 

http://www.spchalin.pl/


3. Forma wystąpienia jest dowolna, może być wzbogacona o rekwizyty, czy też dekorację. 

4. Prace powinny być podpisane komputerowo: 

➢ imię i nazwisko autora 

➢ wiek dziecka 

➢ imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego dziecko zostało przygotowane do 

konkursu 

➢ adres,  e-mail, numer telefonu przedszkola. 

5. Prace muszą zostać dostarczone do organizatora do dnia 04.01.2022r. i mogą być  

przesłane drogą e-mailową w postaci linku do udostępnionego pliku w chmurze (na dysku 

internetowym OneDrive, Dropbox, Dysk Google), dostarczone w formie nośnika  

elektronicznego lub nadesłane pocztą na adres: 

       Zespół Szkolno – Przedszkolny, Przedszkole w Chalinie 

       Chalin 36 

       87-610 Dobrzyń nad Wisłą 

       z dopiskiem Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewaj Dzieciątku Bożemu”. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05.01.2022r. Wyniki na stronie internetowej Zespołu     

       Szkolno – Przedszkolnego w Chalinie http://www.spchalin.pl zostaną ogłoszone najpóźniej   

       10.01.2022r. 

7. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora     

            konkursu. Przewidziane są nagrody i dyplomy za zajęcie I, II, III miejsc w poszczególnych     

            grupach wiekowych.  

8. Nauczycieli pragnących otrzymać podziękowania oraz dyplomy dla dzieci za udział w       

       prosimy o podanie adresu e-mail, na który mają zostać wysłane pliki pdf do        

       samodzielnego wydruku. 

9. Do wysłanego filmu należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę  na  

   przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu – Załącznik nr 1.    

   Podpisanie zgody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka w konkursie.                     

   W przypadku jej braku nagranie nie będzie oceniane.  

10. Nadesłane wystąpienia nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane na innych   

    konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzielaniem prawa na wykorzystanie     

       filmów i zdjęć. 

 

 

 

 

http://www.spchalin.pl/


V Kryterium oceny: 

1. Nadesłane filmy zostaną ocenione przez komisje konkursową, która pod uwagę będzie brała 

przede wszystkim: 

➢ pamięciowe opanowanie kolędy lub pastorałki 

➢ walory głosowe, muzykalność 

➢ pomysł, kreatywność, ekspresję 

➢ dobór tekstu do możliwości percepcyjnych dziecka w danej kategorii wiekowej 

➢ ogólny wyraz artystyczny (np. element ruchu, mimika, dekoracje, rekwizyty). 

 

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora konkursu: 

Dorota Maciakiewicz, e-mail: dorota.maciakiewicz@interia.pl 

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie! 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 września 2016 r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r.                    

o ochronie danych osobowych (RODO). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, wiek) mojego 

dziecka................................................................................ w związku z udziałem w Powiatowym 

Międzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewaj Dzieciątku Bożemu” 

organizowanym przez  Przedszkole w Chalinie w zakresie umieszczania danych osobowych                   

na stronie internetowej placówki, prezentacji nagrania i zdjęć wykonanych z nagrania na wystawie 

pokonkursowej oraz publikacji i powielania jej zdjęć w materiałach związanych z konkursem                 

i wystawą. 

 

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

(data, podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka) 

 

mailto:dorota.maciakiewicz@interia.pl

