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DYREKCJA 

Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdańsku 

zaprasza na XIII Międzyszkolny Konkurs 

„Kolędy i pastorałki w tradycji kultury polskiej”  

 

Cel konkursu: 

− propagowanie wśród uczniów tradycji śpiewania kolęd i pastorałek; 

− pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych; 

− integrowanie uczniów szkół podstawowych; 

− wymiana doświadczeń między szkołami. 

Założenia organizacyjne: 

1. Termin: konkurs odbędzie się 08.12.2022 roku, w godzinach 10.00 – 13.00. 

2. Miejsce: Kościół Zielonoświątkowy Zbór Radość Życia, ul. Menonitów 2a, Gdańsk – Śródmieście 

obok Szkoły Podstawowej nr 21 

3. Uczestnicy: w konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych w 2 kategoriach: 

-  klasy I – IV 

• soliści; 

• zespoły wokalne (do 4 uczniów). 

- klasy V - VIII 

• soliści; 

• zespoły wokalne (do 4 uczniów). 

4. Szkołę może reprezentować tylko jeden solista i jeden zespół w każdej kategorii. 

5. Podczas przesłuchań konkursowych każdy solista (zespół wokalny) prezentuje tylko jedną kolędę 

(pastorałkę). 

6. Uczestnicy przywożą ze sobą potrzebne instrumenty muzyczne lub podkład instrumentalny (na 

płycie CD lub pendrive).  

7. Oceny: Jury oceniać będzie: 

− umiejętności wokalne uczestników konkursu; 

− czystość śpiewu; 

− interpretację wykonywanych kolęd i pastorałek; 

− dykcję; 

− ogólny wyraz artystyczny. 

8. Nagrody: 

− wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki; 

− w każdej kategorii zostanie przyznana nagroda za zajęcie I, II i III miejsca. 

9. Organizator zapewnia: 

− profesjonalne jury; 

− nagłośnienie; 

− keyboard; 

10. Zgłoszenia: Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres konkurskoledsp21@gmail.com 

lub faksem (58 302 08 51) do 05.12.2022 roku. (na załączonej karcie). W dniu konkursu prosimy 

przekazać Organizatorowi podpisaną Zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w 

konkursie pozaszkolnym i przetwarzanie danych osobowych. 

11.  Sponsorzy: Kościół Zielonoświątkowy Zbór Radość Życia, Rada Dzielnicy Śródmieście, Urząd 

Miejski w Gdańsku, Cukiernia W J P Płończak Spółka Jawna. 

12. Organizatorzy: Wojciech Piestrzyński, Violetta Borowska, Elżbieta Kulka, Waldemar Raczkowski, 

Magdalena Sieradzka, Izabela Szymańska, Magdalena Wysokińska. 


