
Szkoła Podstawowa 

im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej  

w Andrzejewie 

 

zaprasza na 

XI POWIATOWY FESTIWAL  

KOLĘD I PASTORAŁEK 

     Bóg się rodzi 

    w naszej szkole 

 

Patronat nad festiwalem objęli: 

Starosta Powiatu Ostrowskiego 

Zbigniew Kamiński 

Wójt Gminy Andrzejewo 

Michał Rutkowski 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie 

Wojciech Strzeszewski 

Patronat honorowy: 

Ksiądz dr Jerzy Kruszewski 

proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie 



Konkurs odbędzie się 9.01.2018 r. od godz. 9.00 w Szkole Podstawowej 

im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie przy 

ul. Srebińskiej 12a  

CELE 

 popularyzowanie bogactwa kolęd i piosenek związanych z Bożym 

Narodzeniem stanowiących dziedzictwo narodowej kultury, 

 rozwijanie zdolności muzyczno-wokalnych wśród dzieci i młodzieży oraz 

podnoszenie poziomu ich ogólnej wiedzy estetycznej i potrzeb kulturalnych, 

 promocja utalentowanych dzieci i młodzieży powiatu ostrowskiego. 

REGULAMIN 

1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w następujących kategoriach: 

 - szkoły podstawowe (kl. IV-VII) 

 soliści 

 zespoły wokalne (min.4 osoby – max. 20 osób) 

 - gimnazja 

 soliści 

 zespoły wokalne (min.4 osoby – max. 20 osób) 

- szkoły ponadgimnazjalne 

 soliści 

 zespoły wokalne (min.4 osoby – max. 20 osób) 

2. W grupach wiekowych szkoły podstawowe i gimnazja opiekunowie typują 

maksymalnie jeden podmiot wykonawczy w każdej kategorii. 

3. W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych dopuszcza się max. 2 podmioty 

wykonawcze reprezentujące tę samą szkołę w kategorii soliści i 2 podmioty 

wykonawcze w kategorii zespoły wokalne (wymagany inny skład zespołu 

reprezentującego tę samą szkołę). 

4. Soliści i zespoły wokalne przygotowują po jednym utworze (kolęda, pastorałka 

lub piosenka świąteczno-noworoczna), który wykonują z akompaniamentem 

instrumentu lub podkładem muzycznym bez fraz wokalnych. 

5. Do konkursu dopuszczone będą utwory wykonywane wyłącznie w języku 

polskim. 



6. Muzyczne prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów 

festiwalu. 

Kryteria oceny: 

 poprawność intonacyjna, emisyjna i dykcja; 

 interpretacja utworu; 

 dobór repertuaru; 

 dostosowanie tekstu i muzyki do możliwości wykonujących; 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 wartość poznawcza; 

Uwaga! 

Ocenie podlegają partie wokalne, niezależnie od instrumentarium. Werdykty 

wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne. 

7. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez Organizatorów, podanym do 

publicznej wiadomości w dniu festiwalu. 

8. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie 

podlegają zmianom. 

9. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe i wyróżnienia. 

10. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje 

dyskwalifikację. 

11. Wszelkie kwestie związane z interpretacją powyższego regulaminu 

rozstrzygane będą przez Organizatorów. 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 04.01.2018 r.  

Szkoła Podstawowa w Andrzejewie 

ul. Srebińska 12 a 

 e-mail – spandrzejewo@wp.pl 

 fax – 86/2717071 

Informacji udziela sekretariat szkoły tel. 86/2717071 



KARTA ZGŁOSZENIA - SOLIŚCI 

 

Imię i nazwisko uczestnika ______________________________________  

Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna* 

Nazwa szkoły:  _______________________________________________  

Tytuł utworu _________________________________________________  

Rodzaj akompaniamentu: płyta CD, pendrive, zespół instrumentalny*  

Imię i nazwisko opiekuna: _______________________________________  

Nr tel. Opiekuna ______________________________________________  

*(właściwe podkreślić) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA – ZESPÓŁ WOKALNY 

 

Nazwa zespołu  _______________________________________________  

Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna* 

Liczba osób w zespole: _________________________________________  

Nazwa szkoły: ________________________________________________  

Tytuł utworu: _________________________________________________  

Rodzaj akompaniamentu: płyta CD, pendrive, zespół instrumentalny* 

Imię i nazwisko opiekuna: _______________________________________  

Nr tel. Opiekuna: ______________________________________________  

*(właściwe podkreślić) 


