
REGULAMIN KONKURSU KOLĘD i PASTORAŁEK 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Kolęd, w dalszej części Regulaminu zwanego 

Konkursem, orgaznizowanego przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego (zwanego dalej 

Organizatorem) Liceum Ogólnokształcącego nr 43 w Krakowie. 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Rywalizacja międzyklasowa. 

2. Integracja wewnątrzklasowa.  

3. Stworzenie osobom utalentowanym możliwości rozwoju.  

4. Upamiętnienie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

§ 3 

Termin konkursu 

1. Konkurs trwa od 10 listopada 2017 roku do 5 stycznia 2018 roku. 

§ 4 

Zasady konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów jedenastu klas Liceum Ogólnokształcącego 

nr 43 w Krakowie zwanych w dalszej części Uczestnikami. 

2. Przewodniczący danych klas (dalej zwani Liderami) są zobowiązani do uczestnictwa w 

aktywnościach opisanych w 3. punkcie 4. paragrafu regulaminu. 

3. Przebieg konkursu: 

3.1. Od 10 listopada 2017 roku do 4 stycznia 2018 roku  - Liderzy klas zgłaszają swoje kolędy do 

Wojciecha Walczaka, kolędy nie mogą się powtarzać, liczy się kolejność zgłoszeń. (Wybrane 

kolędy poszczególnych klas będą umieszczone na stronie szkoły na facebooku) 

 

3.2. Od 10 listopada 2017 roku do 4 stycznia 2018 roku – Liderzy tworzą w klasach przynajmniej 

ośmioosobowe zespoły, zapoznają je z tekstem z kolęd, dostarczają informację Sekcji 

Imprezowej na temat instrumentalnej części występu, przygotowują zespoły do występu. 

 

3.3. 5 stycznia 2018 roku – Zespoły wykonują wybrane kolędy w czasie apelu na sali 

gimnastycznej. 

3.3.1.  Prezentacja oceniana jest przez trzyosobowe jury złożone z:  dyrektora szkoły oraz 

wybranych przedstawicieli grona pedagogicznego. 

3.3.2. Oceniane jest: 

3.3.2.1. Oryginalność wykonania (0-3 pkt) 

3.3.2.2. Wygląd i postawę wykonujących (0-3 pkt) 

3.3.2.3. Zgodność z oryginalnym tekstem kolędy (0-2 pkt) 

3.3.2.4. Instrumentalność (0-2 pkt) 

3.3.3.  W sumie można uzyskać 10 punktów. 

3.3.4. Wyniki konkursu ogłaszane są po prezentacji wszystkich zespołów. 

 



4.  Niewywiązanie się Liderów z powyższych obowiązków grozi dyskwalifikacją. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do 

jego przestrzegania. 

2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Gimnazjum nr 35 w Krakowie i będzie 

na niej dostępny przez cały okres trwania Konkursu. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie 

internetowej Organizatora. 


