REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO PT.
„NAJPIĘKNIEJSZA KOLĘDA W OCZACH DZIECKA”
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia –jest to najwspanialszy czas na miłe spędzenie chwil z bliskimi, ale również na
wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. W związku z tym nasze przedszkole organizuje konkurs muzyczny, do którego serdecznie zaprasza
wszystkie dzieci wraz z ich rodzinami. Celem konkursu jest uwrażliwienie naszych przedszkolaków na piękno polskiej kolędy, rozwijanie
umiejętności wokalnych oraz zachęcenie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu muzycznego:
1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole „Na Wspólnej” we Włocławku.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
 Dzieci w wieku 3-4 lat,
 Dzieci w wieku 5-6 lat.
4. Uczestnik konkursu wykonuje 1 kolędę/ pastorałkę (maks. 2 zwrotki) dowolnie przez siebie wybraną, a
rodzina dziecka pełni funkcję wspierającą (np. wspólne śpiewanie refrenu). Przynajmniej 1 zwrotka musi
być zaśpiewana samodzielnie przez dziecko.
5. Nagranie kolędy (pastorałki) należy dostarczyć na nośniku (pendrive, płyta CD) lub wysłać na stronę
przedszkola na portalu Facebook do dnia 18 grudnia 2020 roku.
6. Uczestników konkursu w dniu 22 grudnia 2020 r. oceniać będzie Jury w składzie:
- p. Jagoda Zajączkowska – Dyrektor;
- p. Magdalena Świąder – nauczyciel rytmiki;

p. Karolina Florczak – wychowawca 3-4-latków;
p. Karolina Szubska – wychowawca 5-6-latków;
p. Aleksandra Nowakowska – wychowawca 5-6-latków.
7. Jury będzie oceniać:
 Dobór odpowiedniej kolędy (pastorałki) do możliwości wokalnych dziecka;
 Poprawność wykonania utworu;
 Pomysłowość (stroje, rekwizyty);
 Ogólne wrażenie artystyczne.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Wigilii w przedszkolu w dniu 23 grudnia 2020 r. o godz. 11.00.
9. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III w każdej kategorii wiekowej. Każdy
uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
10. Przesłanie nagrania na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie
przedszkola na portalu Facebook oraz na kanale YouTube.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny.
12. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielą wychowawcy.

