
 
    VI Przedszkolny Przegląd 

Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 2020 
pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat 

 

I. Cel przeglądu: 

- Pogłębianie wrażliwości uczestników na piękno polskich kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. 

- Kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, 

- Poznawanie tradycji i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem. 

- Integracja międzypokoleniowa i środowiskowa przez wspólne kolędowanie. 

 

II. Założenia regulaminowe: 

- Przegląd skierowany jest do dzieci z przedszkoli, punktów przedszkolnych i kl. 0 z terenu gminy 

  Ulan-Majorat. 

- W prezentacji  wezmą udział: 

• zespoły   

• soliści ( 1 solista z każdego punktu przedszkolnego,  

      1 solista z oddziału przedszkolnego, 

      1 solista z klasy 0 )  

- Uczestnicy konkursu wykonują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną a cappella  

   z podkładem  muzycznym na płycie CD lub  z towarzyszeniem instrumentów. 

- Uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy.   

- Udział w konkursie należy zgłosić na załączonej Karcie Uczestnictwa, którą należy złożyć do  

  03 stycznia  2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie; tel. 83 351 80 67,  

  e-mail: konkursy@ulanmajorat.pl  

(utwory podane na karcie zgłoszeń nie podlegają zmianom) 

- Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną (4 mikrofony bezprzewodowe, 1 mikrofon zbierający,  

  odtwarzacz CD). 

Prezentacje odbędą się 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie 

10 stycznia 2020 r. (piątek) o godzinie 09.00 



VI Przedszkolny Przegląd 

Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 2020 
pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat 

Karta  uczestnictwa 

10 stycznia 2020 r.  godz. 09.00 Ulan-Majorat 

Imię i nazwisko solisty   

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

Kategoria wiekowa ………………………………………………………………………… 

Tytuł utworu ……………………………….......................................................................... 

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

Opiekun artystyczny (imię, nazwisko, telefon, szkoła).......................................................... 

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

Instytucja delegującą ……………………………………………………………………….. 

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

Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, podkład, sposób podłączenia lub nagłośnienia  

instrumentu,): ......................................................................................................................... 

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

 

 

 

           …......................dn. ...........................                                          ........................................ 

                                                                                         Podpis osoby delegującej 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu (zgodnie z RODO). Podanie danych jest 

dobrowolne jednak ich  nieudostępnienie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w Konkursie. Wyrażającemu zgodę przysługuje 

prawo dostępu do własnych danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest GOK 

w Ulanie-Majoracie będący organizatorami konkursu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z potrzebami 

organizacyjnymi wydarzenia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

……………………………………………………………….. 

Czytelny podpis osoby delegującej 



 
 

VI Przedszkolny Przegląd 

Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 2020 

pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat 
 

Karta  uczestnictwa  

10 stycznia 2020 r.  godz. 09.00 Ulan-Majorat 

 

Nazwa zespołu (ilość osób w zespole)  ................................................................................................ 

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

Kategoria wiekowa …………………………………………………………………………. 

Tytuł utworu………................................................................................................................ 

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

Opiekun artystyczny (imię, nazwisko, telefon, szkoła).......................................................... 

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

Instytucja delegującą ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, podkład, sposób podłączenia lub nagłośnienia  

instrumentu,): ......................................................................................................................... 

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

 

 

           ….....................dn. ...........................                            ……................................ 

Podpis osoby delegującej 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu (zgodnie z RODO). Podanie danych jest 

dobrowolne jednak ich  nieudostępnienie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w Konkursie. Wyrażającemu zgodę przysługuje 

prawo dostępu do własnych danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest GOK 

w Ulanie-Majoracie będący organizatorem konkursu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z potrzebami 

organizacyjnymi wydarzenia. 

 

 

 

                                                                                              

……………………………………………………………….. 

 Czytelny podpis osoby delegującej 


