
X Święto Piernika – X Lebkuchenfest 

Weihnachtslieder-Wettbewerb in deutscher Sprache 

Konkurs kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych 

 w j. niemieckim 

 

Regulamin 
 

 

I. Cel konkursu: 

• rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą krajów niemieckiego obszaru 

językowego, 

• upowszechnianie kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, a szczególności jej aspektu 

religijnego, 

• promocja dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej. 

 

II. Uczestnicy: 

1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych. 

2. Konkurs odbędzie się w kategoriach: 

 a) solista 

 b) zespół wokalny (do 8 osób) 

3. Uczestnicy każdej kategorii będą dodatkowo podzieleni na kategorie wiekowe: 

 a) uczniowie klas I-IV 

 b) uczniowie klas V-VIII 

 

III. Zasady konkursu: 

1. Uczestnicy śpiewają jeden utwór w języku niemieckim: kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce 

bożonarodzeniowej. 

2. Czas występu zarówno solisty, jak i zespołu nie może przekroczyć 5 minut. 

3. Tylko jeden członek zespołu może jednocześnie brać udział w kategorii solistów. 

4. Wykonaniom może towarzyszyć podkład muzyczny (półplayback) lub akompaniament 

instrumentalny, wykonywany przez opiekuna. 



5. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający: mikrofony i odtwarzacz CD-MP3. Za odpowiednio 

przygotowane na płycie CD lub pendrivie pliki muzyczne odpowiadają nauczyciele – opiekunowie 

zgłoszonych uczestników. 

6. Instrumenty do akompaniamentu uczestnicy organizują we własnym zakresie. 

7. O kolejności prezentacji decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Szkoła może zgłosić maksymalnie po dwóch przedstawicieli w każdej kategorii. 

W razie potrzeby prosimy o przeprowadzenie etapu szkolnego w celu wyłonienia reprezentantów. 

 

IV. Kryteria oceny: 

1.  Dobór repertuaru.      1-3 pkt. 

2. Wykonanie:       1-10 pkt 

- poprawność językowa, wymowa 

- walory głosowe 

- intonacja, dykcja, frazowanie 

- muzykalność 

- ruchliwość 

- komunikatywność 

- świadomość wypowiedzi 

3. Ogólny wyraz artystyczny. 1-7 pkt. 

 Max. 20 pkt. 

V. Zgłoszenia 

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 25. 11. 2019 r. 

na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Borki Wielkie 

ul. Młyńska 8 

46-300 Olesno 

Formularz zgłoszeń w załączniku. 

 

VI. Termin i harmonogram konkursu 

Konkurs odbędzie się 03.12.2019 r. o godz. 8:30 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Borkach Wielkich, ul. Młyńska 8.  

Przesłuchania solistów: 8:30 – 10:30. Przesłuchania zespołów 12:00 – 14:00. 

Szczegółowy harmonogram imprezy znajduje się na plakacie. 

lub: psp@borkiwielkie.pl 



BURMISTRZ OLESNA STAROSTA OLESKI STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BORKI WIELKIE 

 VII. Ochrona danych osobowych. 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu. 

2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do regulaminu. 

3. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji, promocji, reklamy bieżącej oraz 

przyszłej, dlatego wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie jego 

wizerunku w związku z prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmów, zapisów wideo 

i audio oraz fotografii z imprezy w przekazach medialnych na terenie całego kraju oraz w mediach 

społecznościowych o zasięgu globalnym. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim 

i Prawach Pokrewnych. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich 

Borki Wielkie, ul. Młyńska 8, 46-300 Olesno 

tel. 34/ 359 60 27; 

e-mail: psp@borkiwielkie.pl 

www.borkiwielkie.pl 

http://www.borkiwielkie.pl/


X Święto Piernika – X Lebkuchenfest 

Weihnachtslieder-Wettbewerb in deutscher Sprache 

Konkurs kolęd i pastorałek i piosenek świątecznych                      

w j. niemieckim 

 
Karta zgłoszenia 

solista 

 
1. Wykonawca: …................................................................................................... 

    (imię i nazwisko wokalisty) 

2. Kategoria wiekowa: …........................................................................................ 

      (klasa) 

3. Tytuł utworu: ….................................................................................................. 

4. Rodzaj akompaniamentu: …............................................................................... 

5. Imię i nazwisko opiekuna: ….............................................................................. 

6. Adres i telefon kontaktowy: 

….............................................................................................................................................

...............................................................................................…………………….................. 

 

 

 

 

................................................... 

(podpis osoby zgłaszającej)



X Święto Piernika – X Lebkuchenfest 

Weihnachtslieder-Wettbewerb in deutscher Sprache 

Konkurs kolęd i pastorałek i piosenek świątecznych                      

w j. niemieckim 

 
Karta zgłoszenia 

zespół wokalny 

 
I. Wykonawca: ............................................................................................................................ 

     (nazwa zespołu) 

Członkowie zespołu: 

1. …….……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………...................... 

3. ……………………………………………………………………………...................... 

4. ……………………………………………………………………………...................... 

5. ……………………………………………………………………………...................... 

6. ……………………………………………………………………………...................... 

7. ……………………………………………………………………………...................... 

8. ……………………………………………………………………………...................... 

II. Kategoria wiekowa: ................................................................................................................ 

III. Tytuł utworu: …...................................................................................................................... 

IV. Rodzaj akompaniamentu: ...................................................................................................... 

V. Ilość potrzebnych mikrofonów (max. 4): ............................................................................... 

VI. Imię i nazwisko opiekuna: ..................................................................................................... 

VII. Adres i telefon kontaktowy: 

………………………………...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(podpis osoby zgłaszającej) 


