
REGULAMIN  

PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 

„KOLĘDOWAĆ MAŁEMU…” 

Cele konkursu: 

 kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, 

 promowanie młodych talentów, 

 ukazanie kreatywności artystycznej dzieci. 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie.  

Osoba odpowiedzialna: Patrycja Braun 

 

II. Zasady organizacyjne: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 

w Chocianowie. 

2. Do występu dzieci przygotowują wychowawcy wraz z rodzicami. 

3. Konkurs odbędzie się 14.12.2018 r.  

4. Rodzic zgłasza uczestnictwo dziecka nauczycielowi grupy do dnia 07.12.2018 r.  

5. Uczestnik wykonuje jedną kolędę/ pastorałkę. 

6. Uczestnik może śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub może też korzystać z podkładów 

muzycznych zapisanych na płycie CD lub dostarczonym na pendrive. 

7. Uczestnicy konkursu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostiumy, rekwizyty. 

 

III. Kryteria oceny: 

Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę: 

 dobór repertuaru do wieku wykonawcy, 

 opanowanie pamięciowe tekstu i melodii, 

 czystość i poprawność wykonania (walory wokalne, poczucie rytmu), 

 ogólne wrażenie artystyczne (stroje, rekwizyty). 

 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Uczestnictwo w konkursie jest 

jednoznaczne z akceptacją warunków. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy 

ogłoszeń dla rodziców. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację zdjęć z konkursu.  

 



Klauzula informacyjna  

1. Administratorem danych osobowych dzieci jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie, ul. Środkowa 

3A, 59-140 Chocianów;  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl;  

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;  

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;  

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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