
Regulamin 

 

Konkurs na napisanie kolejnej zwrotki do pastorałki 

„Oj Maluśki, Maluśki”. 

25.11.2018-22.12.2018 

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Orszak Trzech Króli 

 

1.Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji tworzenia i śpiewania kolęd i pastorałek                 

w okresie Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie pasji poetyckich oraz literackich dzieci                    

i młodzieży, kształtowanie aktywnej oraz twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec tradycji 

kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości 

estetycznej oraz uzdolnień literackich dzieci i młodzieży, a także zachęcanie do poznawania                

i korzystania z języka regionalnego 

2.Zasady uczestnictwa: 

a) Kolejna zwrotka pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki” musi być całkowicie nową twórczością 

autorską i nawiązywać do motywów oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia, do symboliki              

i obrzędowości chrześcijańskiej oraz idei miłości, pokoju, dobra.  

Powinna bazować na rytmie i konstrukcji zdań, których użyto przy tworzeniu oryginału 

pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki” oraz mieć tę samą strukturę i melodię. 

Kolejna zwrotka musi treścią nawiązywać do zwrotek poprzednich oraz mieć takie same 

rymy.  

Nowa zwrotka pastorałki może być napisana w języku regionalnym (np. góralskim, śląskim, 

kaszubskim itp.). 

b) Konkurs ma zakres ogólnopolski i ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć 

szkoły, kluby, świetlice i osoby prywatne. 



c) Konkurs jest organizowany w 3 kategoriach wiekowych: 

* kategoria A – dzieci i młodzież z klas szkół podstawowych 

* kategoria B – młodzież ze szkół ponadpodstawowych 

* kategoria C – rodzinna – dorośli wspólnie z dziećmi i młodzieżą 

 

d) Tekst pastorałki należy nadesłać do 22 grudnia 2018 roku na adres e-mail: 

konkurs-poetycki@orszak.org 

Wraz z zwrotką pastorałki należy przesłać następujące dane: 

1. Imię i nazwisko autora  

2.Wiek, klasa i nazwa szkoły  

3. Adres korespondencyjny 

4. Adres e-mail, telefon kontaktowy 

5. Dane nauczyciela/rodzica/opiekuna 

6. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją 

tego konkursu oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetwarzania danych 

osobowych dostępnym na stronie http://orszak.org/o-fundacji/rodo” 

 

UWAGA! W przypadku braku powyższych danych autor tekstu będzie 

zdyskwalifikowany!!! 

e) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania, przetwarzania oraz 

zaśpiewania zgłoszonej zwrotki pastorałki. 

f) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów organizacyjnych 

i promocyjnych konkursu. 

g) Uczestnik biorąc udział w konkursie, w momencie zgłoszenia pracy, przenosi na Fundację 

Orszak Trzech Króli całość praw autorskich do napisanej zwrotki kolędy, bez żadnych 
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ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili nadesłania pracy 

polach eksploatacji. 

h) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją 

tego konkursu oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetwarzania danych 

osobowych dostępnym na stronie http://orszak.org/o-fundacji/rodo 

i) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu. 

3.  Ocena prac: 

 

a) Tekst zwrotki pastorałki zostanie oceniony przez profesjonalne Jury złożone                                

z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli oraz osób zaproszonych do komisji. 

 

b) Przy ocenie tekstów będzie brana pod uwagę zgodność z tematem. Oceniane też będzie 

uwzględnienie rytmu, melodii i struktury pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki”. 

c) W konkursie przyznane zostaną kolejno nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej 

kategorii. 

d) Nagrody zostaną wysłane pocztą do końca kwietnia 2019 roku. 

 

4.  Ogłoszenie wyników: 

 

a) wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 2 stycznia 2019 r. na stronie www.orszak.org 

b) nagrodzone zwrotki zostaną opublikowane na stronie www.orszak.org 
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