
REGULAMIN 

X  KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK „NAD  NAMI CICHA NOC” 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

im. Armii Krajowej w Zamościu 

Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu 

Termin i miejsce konkursu:  

 07 lutego 2017  godz. 9:30  

 ZSP Nr 3 w Zamościu, ul.Zamoyskiego 62 

 

Cele konkursu: 

- kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia 

- rozwijanie talentów muzycznych młodzieży 

- rozbudzanie zainteresowań muzycznych 

- integracja młodzieży 

- rozbudzanie w młodzieży chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek 

- propagowanie kultury muzycznej 

 

Założenia organizacyjne: 

- konkurs skierowany jest do zespołów i solistów działających przy Gimnazjach powiatu 

zamojskiego 

- uczestnicy mogą śpiewać a’capella, z towarzyszeniem instrumentów oraz z podkładem audio 

(płyta CD) 

- uczestnicy wykonują jedną dowolnie wybraną kolędę bądź pastorałkę w języku polskim lub 

obcym 

- konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 1. Soliści; 2. Zespoły 

- utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie można ich zmieniać 

- kolejność prezentacji solistów i zespołów zostanie ustalona drogą losową przez organizatora i ze 

względów organizacyjnych nie może ulec zmianie 

- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej 

- organizator zapewnia poczęstunek 

- uczestników oceniać będzie niezależne jury powołane przez organizatora 

 

Kryteria oceny: 

- walory wokalne 

- umiejętności warsztatowe 

- dobór repertuaru i możliwości wykonawcy 

- interpretacja kolędy lub pastorałki 

- pomysłowość 

- ogólny wyraz artystyczny 

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 606382377 (Agnieszka Skowyra) 

 bądź na adres e-mail agnieszkaskowyra@mailplus.pl   

Zgłoszenia prosimy przesłać  do dnia 01 lutego 2017 na podany wyżej adres mailowy  

lub faxem na nr 84 639-30-27. 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Kategoria  1. Soliści 

 

 X  KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „NAD  NAMI CICHA NOC” 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

im. Armii Krajowej w Zamościu 

07 lutego 2017 

 

 

        

          Imię i nazwisko solisty:……………………………………………………………………............. 

 

 

            Tytuł utworu: …………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

            Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      

            Imię i nazwisko instruktora oraz kontakt :…………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Forma podkładu: 

Podkład audio (płyta CD);   TAK/NIE 

Akompaniament na żywo; TAK/NIE 

 

 

 

                                Podpis zgłaszającego:                      

   

 

        ………………………………………            

   

 

                                                    



 KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Kategoria  2.  Zespoły 

 

 X  KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „NAD  NAMI CICHA NOC” 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

im. Armii Krajowej w Zamościu 

07 lutego 2017 

 

 

 

Nazwa  zespołu:………………………………………………………………………………………. 

 

Skład zespołu (ilość członków): ……………………..…………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska członków 

zespołu:…………………………………………………………………….................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

            Tytuł utworu: …………………………………………………………………………………………… 

 

            Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

           Imię i nazwisko instruktora oraz kontakt :…………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Forma podkładu: 

Podkład audio (płyta CD);   TAK/NIE 

Akompaniament na żywo; TAK/NIE 

 

 

 

 

       Podpis zgłaszającego:                       

  

 

       ………………………………………              


