
REGULAMIN 
Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek  

„ALEKSANDRIA 2022” 

 
 

 

 

1. Przegląd przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Każde przedszkole kwalifikuje wykonawców po wewnętrznych 

eliminacjach. 

3. Każdy wykonawca prezentuje jedną tradycyjną polską kolędę lub 

pastorałkę, w czasie nieprzekraczającym 4 minut, ewentualnie trzech 

zwrotek. 

4. Prezentacja powinna być nagrana w formacie wideo - AVI, MOV, MP4 

(MPEG-4), bez montażu, – jako całość. Pliki większe, powyżej 50 MB 

objętości, można przesłać za pomocą stron: https://wetransfer.com/, lub 

https://www.transfernow.net/pl/  

5. Wypełnione zgłoszenia wg załączonego formularza, wraz z nagraniem, lub 

linkiem transferowym, prosimy o przesyłanie w jednej wiadomości, na adres 

e-mail: sp-aleksandria@o2.pl do godziny 1500, do dnia 9 lutego 2022r. 

 

 

ZGŁOSZENIA, KTÓRE WPŁYNĄ PÓŹNIEJ NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!! 

 

 

6. Powołana komisja konkursowa będzie oceniać wykonawców pod 

względem: 

- poprawności wykonania linii melodyczno-rytmicznej, 

- intonacji i interpretacji, 

- doboru repertuaru (świeckie pieśni świąteczne również nie będą brane pod 

uwagę), 

- materiał wideo z montażem nie będzie podlegał ocenie. 

7. Wyniki zostaną ogłoszone po obradach jury na stronie internetowej 

www.zspaleksandria.pl do końca lutego i są ostateczne. 

7. Każdemu wykonawcy wraz z osobą przygotowującą do przeglądu zostanie 

przesłany pamiątkowy dyplom. 

8. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają cenne upominki rzeczowe. 

9. Przesyłając zgłoszenie i film, uczestnicy, i ich opiekunowie wyrażają zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO w celu wysłania 

dyplomów, ewentualnych nagród, i publikacji zwycięskich nagrań. 

 

 

Przegląd odbywa się pod patronatem: 

 

Starosty Częstochowskiego 

Wójta Gminy Konopiska 

Rady Rodziców ZSP w Aleksandrii 
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Szanowni Państwo! 

Mamy zaszczyt zaprosić przedszkola 

Gminy Konopiska do udziału  

w 

XVIII PRZEGLĄDZIE  

KOLĘD I PASTORAŁEK 
w Aleksandrii 

ZMIANA REGULAMINU 

 

Proponujemy Państwu uczestnictwo w osiemnastym  

już konkursie, nie typowym ponownie, popularyzującym 

tradycyjne kolędy i pastorałki.  

Nasze główne cele to: wzbogacenie repertuaru uczniów  

o mniej znane utwory związane ze świętami oraz wyławianie 

najzdolniejszych uczniów i umożliwienie im prezentacji swoich 

walorów głosowych. 

Państwa wkład pracy, w przygotowanie artystyczne 

podopiecznych, jak co roku, zapewni odpowiedni poziom 

prezentacji! 
 


