
 

 

 

 

 

pod Honorowym Patronatem  

Wójta Gminy Milejów 

Pana Tomasza Surysia 

 

 

Zapraszamy do udziału w Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 

który odbędzie się 30 stycznia 2020r. w sali widowiskowej  Gminnego 

Ośrodku Kultury w Milejowie. 

 



 

 

REGULAMIN 

GMINNEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK 

 ,,Oj maluśki, maluśki… ” 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa  im. St. Konarskiego w Milejowie 

ul. Szkolna 1  21-020 Milejów 
tel./fax 81 757 20 52 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie 
ul. Fabryczna 1 21- 020 Milejów 

tel./fax 81 757 20 32 

 

Szczegółowe informacje: 

 Justyna Abramik tel. 661 691 897 

 

 

Cele:  

 Propagowanie wartości chrześcijańskich. 

 Podtrzymywanie polskiej tradycji kolędowania. 

 Popularyzacja kolęd, pastorałek oraz piosenek związanych z tematyką 

bożonarodzeniową. 

 Rozbudzanie u dzieci i młodzieży zamiłowania do śpiewu. 

 Popularyzacja śpiewu jako formy rozwoju i ekspresji. 

 Rozwijanie zainteresowań oraz prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów 

z terenu gminy. 

Uczestnicy: 

 Festiwal skierowany jest do uczniów klas 1- 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Milejów. 

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce 

bożonarodzeniowej w języku polskim. Podstawę udziału w festiwalu stanowi wypełniony formularz 

zgłoszeniowy dostarczony osobiście do szkoły lub przesłany e-mailem do 10.01.2020r. na adres:: 

festiwalojmaluski@wp.pl Formularz do pobrania na stronie www.szkolamilejow.eu wraz ze 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczniów i nauczycieli przygotowujących. 

Termin i miejsce:  

30  stycznia  2020 roku  godz. 9.30     Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie 

 

mailto:festiwalojmaluski@wp.pl
http://www.szkolamilejow.eu/


Zasady uczestnictwa:  

1. Organizatorzy  konkursu zapraszają solistów  klas 1-8 szkół podstawowych 

 w  poszczególnych kategoriach: 

 

I kat.  soliści kl.  I - III  

II kat. soliści kl. IV – VI 

III kat. soliści kl. VII - VIII 

 

2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór – kolędę, pastorałkę lub piosenkę 

 o tematyce bożonarodzeniowej w języku polskim. 

3. Czas trwania utworu nie może przekraczać 5 minut. 

4. Uczestnicy mogą śpiewać przy akompaniamencie własnym, osoby akompaniującej, 

podkładzie muzycznym lub a cappella. 

5. W przypadku korzystania z podkładów muzycznych, uczestnicy proszeni są o 

przesłanie nagrania w formacie mp3 wraz z formularzem zgłoszenia na adres 

festiwalowy: festiwalojmaluski@wp.pl   lub dostarczenia opisanej płyty osobiście 

 (w formacie mp3 lub CD AUDIO) do 10.01.2020 r. do Gminnego Ośrodka Kultury 

w Milejowie 

6. W przypadku niedostarczenia muzyki w terminie, uczestnik zostaje 

zdyskwalifikowany 

7. Utwory podane na karcie zgłoszenia nie podlegają zmianom. 

8. Organizatorzy zapewniają pianino, sprzęt nagłaśniający i mikrofony.  

 

9. Jury będzie oceniało: 

 dobór repertuaru 

 umiejętności wokalne 

 poprawność językową 

 interpretację 

 ogólne wrażenie artystyczne 

Werdykt Jury jest niepodważalny i nie podlega dyskusji. 

10. Prosimy o punktualne przybycie. 

11. Prosimy by uczniowie nie przemieszczali się oraz nie opuszczali sali podczas 

występów innych uczestników. Jeżeli jest taka potrzeba wychodzimy tylko w przerwie 

między występami. 

 

Nagrody: 

Uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe i podziękowania, laureaci - symboliczne 

nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone po ustaleniu werdyktu. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Oj maluśki, maluśki…” 

 

Nazwa placówki delegującej: 

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

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

Adres, telefon, e-mail: 

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

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

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego udział w  festiwalu (tel. kontaktowy, e-mail): 

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

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

Imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa: 

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

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

Tytuł utworu, autor tekstu, kompozytor: 

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

Czas trwania utworu: 

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

Potrzeby techniczne (akompaniament własny, CD/mp3, a cappella): 

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

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

KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWNYMI LITERAMI 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Festiwalu na zasadach 

określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000). 

 



Załącznik nr 1 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 

podanym zakresie:  

imię, nazwisko, klasa, wiek dziecka, adres placówki, do której dziecko uczęszcza 

przez Szkołę Podstawową im. St. Konarskiego w Milejowie, ul. Szkolna 1, 21-020 

Milejów oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie , ul. Fabryczna 1, 21-020 Milejów 

w celu wykorzystania ich podczas organizowanego przez Szkołę Podstawową im. St. 

Konarskiego w Milejowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie  I  Gminnego 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Oj maluśki, maluśki…” 

Wyrażam również zgodę na fotografowanie mojego dziecka i umieszczenie danych dziecka 

oraz jego wizerunku na stronach internetowych zarządzanych przez szkołę oraz dom kultury. 

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

…………………….……………………………………………………………………… 

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

imię, nazwisko dziecka, wiek, klasa, szkoła/placówka kultury) 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 

1000); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 666, 1333. 

………………………………………………………………………… 

Czytelny  podpis rodzica lub opiekuna  prawnego 

 

 



Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w podanym zakresie:  

imię, nazwisko, miejsce pracy i adres  

przez Szkołę Podstawową im. St. Konarskiego w Milejowie, ul. Szkolna 1, 21-020 

Milejów oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie , ul. Fabryczna 1, 21-020 Milejów 

w celu wykorzystania ich podczas organizowanego przez Szkołę Podstawową im. St. 

Konarskiego w Milejowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie  I  Gminnego 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Oj maluśki, maluśki…” 

Wyrażam również zgodę na umieszczenie moich danych na stronach internetowych 

zarządzanych przez szkołę oraz dom kultury.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna, miejsce pracy i adres) 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 

1000); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 666, 1333. 

 

………………………………………………………………………… 

           czytelne podpisy nauczyciela/opiekuna 


