
 

 

VI Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

Szkół Specjalnych i Klas Integracyjnych 

„Kolęda z Gwiazdami” 

adresowany do dzieci i młodzieży z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

 

ORGANIZATOR 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie im. Marii Grzegorzewskiej  
ul. Środkowa 36, tel./fax.: (0-46) 855 31 84. 

 

TERMIN: 
 11 grudnia 2019 r. godz. 10.00.  

 

MIEJSCE: 
 Centrum Kultury, pl. Jana Pawła II nr 3 w Żyrardowie. 

 

REGULAMIN: 
 

 Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz zgody RODO  (dla 

każdego uczestnika podpisanej przez rodzica/opiekuna) i przesłanie jej w nieprzekraczalnym 

terminie do 30 listopada 2019 roku na adres: koledazgwiazdami@o2.pl lub bezpośrednie 

dostarczenie do sekretariatu SOSW w Żyrardowie. 

 W festiwalu mogę brać udział soliści, zespoły, chóry i instrumentaliści – dzieci i młodzież 

niepełnosprawna w wieku szkolnym, reprezentująca szkoły z oddziałami integracyjnymi i ośrodki 

specjalne. 

 Uczestników obowiązuje podporządkowanie się przepisom szczegółowym festiwalu i zaleceniom 

organizatora.   

 Liczba uczestników jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń. 

 Uczestnicy festiwalu wykonywać będą piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej z 

podkładem lub z akompaniamentem instrumentalnym. Podkład muzyczny w formacie MP3 

lub WAWE należy przesłać na adres mailowy koledazgwiazdami@o2.pl do dnia 30.11.2019 

roku. Potrzeby techniczne dotyczące podkładu instrumentalnego „na żywo” należy 

szczegółowo opisać w karcie zgłoszenia (głośnik, dodatkowy mikrofon itp.). 

 Zachęcamy uczestników do śpiewania w językach obcych (angielski, niemiecki, francuski, 

rosyjski, ukraiński, migowy itd.).   
 Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach: 

 I - soliści do 14 lat,  

 II - soliści powyżej 14 lat,  

 III zespoły wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne. 

 Uwaga! Każda placówka może zgłosić jednego uczestnika/zespół w każdej kategorii.* 
 Każdy uczestnik może przygotować jeden wieniec bożonarodzeniowy do konkursu plastycznego 

„Najpiękniejszy wieniec bożonarodzeniowy”. Format, technika – dowolna. Każda praca na odwrocie 

powinna posiadać informację o autorze pracy. Prosimy o dostarczenie prac w dniu festiwalu. Liczy 

się oryginalność i estetyka wykonania. 

 Każdy Uczestnik Festiwalu i Konkursu Plastycznego zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz prezentację wizerunku i materiałów 

filmowych z jego uczestnictwem nagranych w celu popularyzacji konkursu. Wszystkie prace złożone 

na konkurs plastyczny, prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora. 
 

*Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu. 

 

mailto:koledazgwiazdami@o2.pl

