
I Gminny Przegl ąd Kol ęd i Pastorałek
„Niech kol ęda w świat popłynie”

Wójt Gminy Jadów oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Urlach zapraszają do udziału w I Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz jej
złożenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach.

1. Zgłoszenie   należy składać do 15 stycznia 2013 r.  
2. Każdy z uczestników zaprezentuje jedną kolędę lub pastorałkę. 
3. Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  oznacza  pełną  akceptację  poniższego

regulaminu. 
4. Finał konkursu odbędzie się na sali gimnastycznej ZSP w Urlach  22 stycznia

2013 r.  
5. Regulamin:
• Celem konkursu jest:
• zachowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego

Narodzenia
przekazywanie młodemu pokoleniu staropolskich tradycji związanych z Bożym
Narodzeniem,

• prezentacja dawnych i współczesnych kolęd i pastorałek,
• integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne kolędowanie,
• ożywienie poczucia obowiązku pielęgnowania bogactwa tradycji związanych ze

staropolskim zwyczajem kolędowania.  

 
Dopuszczalne formy prezentacji :

1. Soliści / podkład muzyczny CD/
2. Zespoły wokalne / podkład muzyczny CD/
3. Zespoły wokalno – instrumentalne.



Uczestnicy konkursu :
I kategoria - przedszkole (3-4 lat, 5 lat, 6 lat),
II  kategoria – klasy I, II, III  
III  kategoria –  klasy IV, V, VI , 
IV  kategoria - klasy gimnazjalne – kl. I, II, III
Po  1  uczestniku  w  wybranej  formie  prezentacji  w  każdej  klasie  lub  grupie
przedszkolnej.

Ocena :
Występy będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatorów
przeglądu. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

1. Ogólne wrażenie artystyczne. 
2. Zgodność z tradycją. 
3. Sposób prezentacji. 

Nagrody :
Przydzielone zostaną nagrody  i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz jedna
nagroda : GRAND PRIX spośród wszystkich grup i kategorii.  Organizator zastrzega
również możliwość przydzielenia nagrody specjalnej.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu Gminy Jadów, ZSP w Urlach oraz w Biuletynie informacyjnym.

Regulamin  i  karta  zgłoszeniowa  Przeglądu  znajdują  się  na  stronie
internetowej gminy Jadów i ZSP w Urlach spurle.vel.pl 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i koordynację przeglądu:
 

Anna Borowska, Regina Sadlik


