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1. SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

im. Pawła Buczyńskiego 

 

 

1. Organizatorzy 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 

 

2. Cele 

 rozpowszechnianie wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek, 

 promowanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych uczniów, 

 wspomnienie znanej i cenionej osoby – Kompozytora i Pedagoga z Ożarowa Mazowieckiego. 

 

3. Czas trwania  

Po raz pierwszy, Konkurs odbędzie się w styczniu 2017r. w obowiązujących terminach: 

 Zgłoszenia: do 13.01.2017  termin doręczenia kart zgłoszeniowych 

 Etap 1:  16-19.01.2017  przesłuchania i wyniki 1 etapu 

 Etap 2:  23-24.01.2017  przesłuchania i wyniki 2 etapu 

 Etap 3:  27.01.2017  koncert zwycięzców i laureatów 2 etapu 

 

4. Miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim  

 

5. Jurorzy 

 Józef Stępień 

 Ks. Stanisław Zarosa SAC 

 Andrzej Cichal  

 Ewa Gruber 

 Janusz Migda  

Każdego dnia w Jury będzie zasiadać stała liczba osób, minimum trzy: rotacyjnie spośród 

wymienionych powyżej, lub na stałe dwoje i jedna rotacyjnie. W 2 etapie, Jury może liczyć 

pięć osób.  

Jury będzie oceniało prezentacje w skali od 1 do 5 punktów za każdy utwór.  

Wyniki uzyskane na poszczególnych etapach Konkursu nie sumują się do etapów kolejnych. 

Oceny poszczególnych członków będą tajne, a ich suma tworzyć będzie wynik uzyskany 

przez uczestnika Konkursu. 
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6. Adresaci 

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  

w Ożarowie Mazowieckim  

 

7. Warunki uczestnictwa 

Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zgłoszenia osobistego lub za pomocą poczty 

elektronicznej do dnia 10 stycznia 2017r. (wtorek) i do 13 stycznia 2017r. (piątek) dostarczyć 

uzupełnioną kartę. 

 

- Adres poczty elektronicznej: kkip.ozarow1@gmail.com 

Należy zgłosić chęć uczestniczenia w Konkursie i w mailu zwrotnym oczekiwać na kartę 

zgłoszeniową. Kartę należy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do dnia 13 stycznia (piątek). 

 

- Przy zgłoszeniu osobistym, dokumenty należy odebrać i przekazać z powrotem do dnia 13 

stycznia (piątek) do katechetów: ks. Szykuła, p. Migda oraz do p. Ewy Gruber lub Magdaleny 

Migda-Radziejewskiej (sala 34). 

 

8. Kategorie 

W Konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne.  

Jury będzie dokonywało oceny kandydatów w 1 i 2 etapie zgodnie z następującymi 

kategoriami:   

 instrument 

 śpiew (a cappella lub z podkładem muzycznym) 

 mieszane: instrument i wokal 

 

9. Kryteria oceny 

Jury będzie oceniało następujące elementy wykonania: intonację, emisję głosu,  

dobór i stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

 

 

mailto:kkip.ozarow1@gmail.com
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10. Nagrody 

 dyplom uznania i pamiątka dla wszystkich uczestników Konkursu 

 trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach 

 nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki 

 

11. Sponsorzy  

Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 

FUS GYM 

 

12. Patronat medialny 

Telewizja Misericordia 

 

13. Repertuar i zasady konkursu  

- Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch a maksimum trzech 

dowolnie wybranych utworów spośród kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych. Maksymalna 

ilość wykonywanych zwrotek to dwie.  

- Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut. 

- Wszystkie utwory powinny być zaprezentowane w języku polskim.  

- Można śpiewać bez muzyki. W innym przypadku, podkład muzyczny musi być 

przygotowany na dysku zewnętrznym i dostarczony w dniu przesłuchania. 

- Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy – keyboard. 

- W czasie przesłuchań finałowych muszą być wykonane utwory prezentowane podczas  

1 etapu, co oznacza, że utwory podane w karcie zgłoszenia są obowiązujące i nie mogą być 

zmienione. 

- Laureaci 2 etapu są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie finałowym i wykonania 

jednego, wybranego przez siebie utworu prezentowanego w konkursie. 

- W przypadku niskiej frekwencji zgłoszeń, nie będą tworzone kategorie jak w pkt 8.  

Ocenie będą wówczas podlegać wszyscy uczestnicy, niezależnie od sposobu wykonania  

i liczebności. 

- Wszystkie dane osobowe z kart zgłoszeń nie będą przechowywane i zostaną zniszczone po 

zakończeniu Konkursu. 


