
Załącznik do Uchwały Nr 231/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 22.11.2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu piosenki świątecznej „Hej, Kolęda”  

oraz powołania Komisji Konkursowej 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ „HEJ, KOLĘDA” 

 

Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie serdecznie zaprasza 

dzieci i młodzież z terenu Powiatu Ciechanowskiego do udziału w KONKURSIE 

PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ „HEJ, KOLĘDA”. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce 

świątecznej w dniu Konkursu, tj. 11 grudnia 2021 roku podczas wydarzenia 

organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie pn. „Przystanek Święta”. 

Godzina rozpoczęcia konkursu: 12.00. 

 

CELE KONKURSU 

 

1. Popularyzacja utworów o tematyce świątecznej 

2. Prezentacja możliwości artystycznych uczestników konkursu 

3. Rozwijanie uzdolnień muzycznych uczestników konkursu 

4. Kultywowanie tradycji jako formy wyrazu artystycznego 

5. Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, tj. wspólnego 

śpiewania kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce świątecznej 

6. Kształtowanie idei uczciwego współzawodnictwa. 

 

UCZESTNICY 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

z terenu Powiatu Ciechanowskiego. 

2. Konkurs obejmuje występy solowe oraz zespołowe i odbędzie się według podziału 

na dwie kategorie. 

1) KATEGORIA PIERWSZA – Soliści: 

a) uczniowie klas 1-3, 

b) uczniowie klas 4-8, 

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych 

2) KATEGORIA DRUGA – Duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne: 



a) uczniowie klas 1-3, 

b) uczniowie klas 4-8, 

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

3. O przynależności do wybranej kategorii wiekowej w przypadku zespołów decyduje 

przynależność wiekowa najstarszego członka zespołu do danej klasy. 

 

REPERTUAR 

 

Soliści oraz zespoły zobowiązani są do przygotowania jednego dowolnie wybranego 

utworu o tematyce świątecznej (również kolędy i pastorałki). 

  

WARUNKI UDZIAŁU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie solisty / zespołu poprzez 

prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (formularze 

stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu dostępne są na stronie 

internetowej www.ciechanow.powiat.pl), i przesłanie formularza w terminie  

do 3 grudnia 2021 roku na adres promocja@ciechanow.powiat.pl; 

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu  

i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. 

  

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

Konkurs odbędzie się w dniu 11 grudnia 2021 roku (sobota) od godziny 12.00 podczas 

wydarzenia pn. Świąteczny Przystanek”. Występy uczestników konkursu odbędą się 

na scenie, ustawionej na parkingu za Starostwem Powiatowym w Ciechanowie,  

ul. 17 Stycznia 7.  

 

OCENA PRAC 

 

1. Uczestników Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego. 

2. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

1) zgodność repertuaru z tematyką Konkursu 

2) walory głosowe i muzykalność Uczestnika/ów 

3) własną interpretację utworu 

4) indywidualność artystyczną Uczestnika/ów 

5) ogólny wyraz artystyczny (kostium, stylizacja). 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w dniu 11 grudnia 

2021 roku (w dniu Konkursu) na scenie po zakończeniu konkursu, a następnie 

zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ciechanow.powiat.pl oraz na 

Facebooku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

4. Komisja Konkursowa oceni Uczestników w dwóch kategoriach, przy dodatkowym 

uwzględnieniu podziału wiekowego, określonego w Regulaminie. 

http://www.ciechanow.powiat.pl/
mailto:promocja@ciechanow.powiat.pl
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5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane 

do wiadomości na stronie internetowej www.powiat.ciechanow.pl i na Facebooku 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

6. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie 

podlegają odwołaniu. 

 

 

NAGRODY 

 

Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu poszczególnych kategorii nagrody 

niespodzianki, a dla wszystkich uczestników dyplomy. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; 

umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie 

internetowej Organizatora i na Facebooku Organizatora w ramach promocji 

konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga 

Organizator. 

4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

weryfikacji. 

5. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione  

w regulaminie, można uzyskać pod numerem telefonu 729 055 947. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 

         STAROSTA  

        /-/ Joanna Potocka - Rak  
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