
REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU 

KOLĘD I PASTORAŁEK 

SZKÓŁ SPECJALNYCH - „SKARYSZEWSKA 2022” 

 
Organizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie oraz Parafia pw. Św. Wincentego 

Pallottiego w Warszawie  

Termin i miejsce konkursu: 13 stycznia 2023 r. 

Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie ul. Skaryszewska 8 oraz Kościół Parafialny ul. 

Skaryszewska 12 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

Etap pierwszy: dokonanie nagrania kolędy bądź pastorałki w swojej placówce a następnie 

przesłanie nagrania do organizatora - 16 grudnia 2022 r. 

Etap drugi: przesłuchania zaproszonych uczestników na podstawie przysłanych wcześniej nagrań 

w ZSS nr 89 w Warszawie - 13 stycznia 2023 r. 

Etap drugi: Finał – występ na żywo w Kościele Parafialnym ul. Skaryszewska 12 w Warszawie – 

13 stycznia 2023 r. ok. godz. 15.00 

Cele przeglądu: 

- rozbudzanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży szkół specjalnych, 

- prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci i młodzieży, 

- wymiana doświadczeń między uczestnikami, 

- popularyzacja piosenki religijnej, 

- rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i umiejętności występów publicznych. 

Zasady uczestnictwa: 

- uczestnikami mogą być uczniowie szkół specjalnych województwa mazowieckiego 

- każda placówka może zgłosić nieograniczoną ilość wykonawców, jury podczas przesłuchania 

przesłanych nagrań zdecyduje ile osób i kto zakwalifikuje do etapu drugiego. 

- każdy uczestnik bądź sprecyzowana grupa prezentuje jeden utwór, który należy przesłać w dowolnym 

formacie audio lub video do 16 grudnia 2022 r. (mp3, mp4, link do filmu na Youtube, link do pliku 

udostępnionego w chmurze lub inne) na adres: konkurs@skaryszewska.edu.pl - w razie problemów z 

odtworzeniem, będziemy się kontaktować. 

- osoby zakwalifikowane do etapu drugiego, zostaną o tym poinformowane najpóźniej do  

5 stycznia 2023 r.- jeśli podczas występu będzie potrzebny podkład muzyczny powinien zostać 

nagrany na płycie CD – AUDIO (w razie ewentualnych problemów technicznych dodatkowo - na 

pendrivie). 
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Kryteria oceny: 

- walory głosowe, 

- umiejętności wokalne/instrumentalne wykonawców, 

- wyraz artystyczny, 

- pomysłowość, 

- zgodność z tematyką przeglądu, 

- strój, 

- prezentacja sceniczna, 

- szczerość przekazu, 

- pogoda ducha :-) 

Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) oraz 

nagrania w terminie do 16 grudnia 2022 r. na adres mailowy: konkurs@skaryszewska.edu.pl 

Format nagrania dowolny: mp3, mp4 lub link do filmu na youtube, do pliku w chmurze, itp. Prosimy 

także o wypełnienie i przywiezienie ze sobą zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 2). 

Postanowienia końcowe 

- każdy uczestnik otrzyma dyplom w zależności od zajętego miejsca (od 1 do 6 – kategoria szkoły 

podstawowe i szkoły ponadpodstawowe),  

- zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają pamiątkowe statuetki, 

- decyzją Jury mogą również zostać przyznane wyróżnienia, 

- wzięcie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika Przeglądu 

oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) na umieszczenie zdjęć i nazwisk laureatów na stronach 

internetowych organizatorów. Razem z kartą zgłoszenia należy dostarczyć oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku, 

- szkoła, do której uczęszcza uczestnik Przeglądu, ma obowiązek zapoznać uczestnika Przeglądu oraz 

jego rodziców (prawnych opiekunów) z regulaminem Przeglądu. Regulamin Przeglądu jest dostępny 

na stronie internetowej szkoły www.skaryszewska.edu.pl, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji Przeglądu. Kwestie sporne będą 

rozstrzygane przez organizatora. 

Organizatorzy: 

Magdalena Mecha – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie 

ks. dr Marcin Gontarz – proboszcz parafii pw. Wincentego Pallottiego w Warszawie 

Stowarzyszenie Specialis Schola 89 

Do kontaktu z uczestnikami wydelegowani zostali: 

Sławomir Komuda - s.komuda@skaryszewska.edu.pl  
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