
Zapraszamy do wzięcia udziału w 

 Szkolnym Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 

Świątecznych „  Aniołek Najładniejszy” . 

 
 Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczny festiwal będzie miał formę 

online. Mimo trudności na jakie jesteśmy narażeni każdego dnia, proponujemy 

znaleźć chwilę na kolędę, pastorałkę, a uczniów chętnych zachęcamy do nagrania 

ulubionego utworu i wzięcia udziału w zmaganiach konkursowych. 

Celem festiwalu jest: 
• kultywowanie bogatych tradycji bożonarodzeniowych, 

• prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i 

piosenek świątecznych, 

• wyszukiwanie i rozwijanie młodych talentów, 

• umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami, 

Regulamin konkursu: 

• Organizatorem Szkolnego Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 

Świątecznych „Aniołek Najładniejszy” jest dyrekcja i nauczyciele Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego nr1 w Mińsku Mazowieckim. 
• Adresatami konkursu są uczniowie klas I – VIII, podzieleni na kategorie 

wiekowe : kl I – III i kl. IV – VIII 

• Festiwal ma charakter konkursu, w czasie którego Uczestnicy prezentują tylko 

jedną kolędę , pastorałkę lub piosenkę świąteczną. 

• Festiwal odbywa się w formie internetowej. 

• Uczestnicy zobowiązani są przesłać nagranie video do pani Anety Senktas (kl. 

IV – VIII) i do pani Magdaleny Wróblewskiej ( kl. I – III ) na aplikacji Teams. W 

razie problemów z przesłaniem nagrania proszę kontaktować się z osobami 

odpowiedzialnymi indywidualnie również przez aplikację Teams Termin nadsyłania 

nagrań – do 13 stycznia 2020r. 

• Utwór nie może być dłuższy niż 3 min. 

• Nagranie winno być opatrzone wizytówką ( imię i nazwisko, klasa, tytuł 

utworu, autor słów i muzyki). 

• Osoby zgłaszające swoje uczestnictwo mogą wykonać utwór a capella, z 

akompaniamentem własnym, podkładem muzycznym na płycie lub pendrivie. 

• Wybrany utwór może być wykonany wyłącznie w języku polskim. 

• Wszyscy uczestnicy i laureaci otrzymają dyplomy za udział bądź za zdobycie 

odpowiedniego miejsca w kategorii wiekowej. 

• Występy laureatów zamieszczone  będą na stronie szkoły. 

• Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższych punktów 

regulaminu. 

• Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

Ocenie jury podlegać będą: 

• poziom artystyczny utworów, 



• czystość i poprawność wykonania, 

• interpretację i ogólne wrażenie artystyczne, 

• scenografię nawiązującą do charakteru świątecznego ( choinka, dekoracje 

świąteczne), 

• odpowiedni, estetyczny strój. 

 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury, a wyniki zostaną przedstawione na stronie 

internetowej naszej szkoły. 


