
VI PARAFIALNY PRZEGLĄD  

KOLĘD I PASTORAŁEK 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE 

URZĄD GMINY W ŁASKARZEWIE 

PARAFIA RZYMSKO – KATOLICKA  

W ŁASKARZEWIE, 

 
Zapraszają do udziału w przeglądzie kolęd i pastorałek  

solistów, duety, zespoły wokalne, chóry istniejące w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich na terenie  

Parafii Łaskarzew. 

 

PRZEGLĄD ODBĘDZIE SIĘ DNIA 06. 01. 2018 r   O GODZ. 13.30 

W ZESPOLE SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE 

 

I. Cel przeglądu:  

  - podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd i pastorałek. 

  - poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych    

  - wytworzenie świątecznej atmosfery 

  - prezentacja talentów   

  - wspólne śpiewanie kolęd 

II. Uczestnicy 

- W przeglądzie może brać udział max. dwóch przedstawicieli danej 

placówki(np. dwóch solistów, dwa zespoły wokalne lub solista , zespół, duety, 

chóry) istniejące na terenie Parafii Łaskarzew.       

- w przeglądzie mogą brać udział wykonawcy w wieku ponadgimnazjalnym.           

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do przeglądu w terminie 

do 18.12. 2017r oraz dostarczenie organizatorom karty zgłoszenia. 

 
Karty zgłoszenia można dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół w Starym Pilczynie, 

drogą pocztową: Zespół Szkół w Starym Pilczynie 08- 450 Łaskarzew lub mailem 

zs.pilczyn@neostrada.pl 

 

III. Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy wykonują kolędę lub pastorałkę. 

2. Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny (bez wokalu) 

3.  Wspólne śpiewanie kolęd 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem Przeglądu - 

Hanna Dębek- 698770739 lub sekretariatem szkoły 25 68 45 248  

mailto:zs.pilczyn@neostrada.pl


Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby przeglądu oraz zgoda na fotografowanie uczestników i umieszczenie 

zdjęć w prasie lub na stronach www. 

  

 

 
 

 

                        KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU (SOLISTY) 
 

Zgłaszam udział zespołu (solisty) na przegląd kolęd i pastorałek i zobowiązuję się do 

przestrzegania regulaminu konkursu podanego w postanowieniach 

 

1. Nazwa zespołu, chóru, solisty, duet 

……………………………………………………………………… 

2. Nazwa szkoły 

……………………………………………………………………… 

3. Opiekun : 

……………………………………………………………………… 

4. Adres do korespondencji, telefon: 

……………………………………………………………………… 

5. Liczba członków zespołu  

……………………………………………………………………… 

6. Wykonywany utwór  

     ……………………………………………………………………… 

       

      7.Kategoria: 

wiekowa …………………………………………….. 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                         Podpis opiekuna 

 

 

 

 

 

 

Do karty zgłoszenia zespołu, chórów prosimy dołączyć listę członków. 


