
 

Szkoła Podstawowa  

im. W. Witosa w Gromniku                                         Gromnik, 05.11. 2019 

ul. W. Witosa 4 

33-180 Gromnik 

 

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK  

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 

 

1.Szkoła Podstawowa im W. Witosa w Gromniku   

2.Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku 

3. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Odział Tarnów 

 

II. Cele konkursu: 

Nadrzędnym celem przeprowadzenia konkursu jest motywowanie uczniów szkół podstawowych  

 do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej pracy. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV - VIII powiatu tarnowskiego. 

2.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z innego powiatu, w przypadku gdy nauczyciel 

języka niemieckiego w danej szkole jest członkiem Oddziału Tarnów Polskiego Stowarzyszenia 

Nauczycieli Języka Niemieckiego. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII. Liczba 

uczestników z każdej szkoły nie jest ograniczona. 

4. Uczestnicy są oceniani w dwóch kategoriach:  klasy IV – VI oraz VII i VIII. 

5. Każdy uczestnik wykonuje jedną dowolną kolędę lub pastorałkę niemieckojęzyczną. 

6. Uczestnicy , którzy brali udział w poprzednich edycjach konkursu nie mogą wykonywać utworu, 

który śpiewali w poprzednich latach i otrzymali za występ nagrodę lub wyróżnienie. 

7. Zgłoszenia uczestnictwa wraz z kartami opisanymi nazwą szkoły należy przesłać do 05.12.2019r. 

na adres mailowy koordynatora konkursu: astyrkowiec@gmail.com z dopiskiem: VIII Powiatowy 

Konkurs Kolęd i Pastorałek  Niemieckojęzycznych. Oświadczenia rodziców należy dostarczyć 

osobiście na konkurs. 

8.Konkurs odbędzie się 11.12.2019 r. (środa) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Gromniku. 

9. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z udziałem w występie. 

10. Uczestnicy konkursu przybywają z nauczycielami – opiekunami. 

11. Każdy uczestnik jest obowiązany do okazania ważnej legitymacji szkolnej i przedłożenia   

zgody rodziców ( prawnych opiekunów), dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz 

publikacji wizerunku uczestnika. 

11.Wszelkie zmiany będą zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół  

w Gromniku:www.zs.gromnik.pl 

IV. Zasady oceny: 

1.Oceniane będą występy solowe. Soliści mogą występować z akompaniamentem (akompaniament 

własny lub osoba z instrumentem). Akompaniament nie będzie oceniany. 

2. Jury oceniać będzie występy uczniów na podstawie następujących kryteriów: 

- Wymowa i intonacja 

- Opanowanie pamięciowe 

- Ogólne wrażenie artystyczne 

 

3. Werdykt podjęty przez komisję jest ostateczny i nie podlega zmianie. 

4. Laureaci otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy. 
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