
DZIELNICOWY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ 2016 

Regulamin 

1. Organizator: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 7 

Szkoła Podstawowa Nr 321 

ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa 

tel. 22/836 39 78,  fax 22/638 13 77, e-mail: sekretariat@zsp7.warszawa.pl 

Osoba odpowiedzialna:  

Monika Rost  e-mail: monika.rost@o2.pl , Aleksandra Milner tel. 798 170 345 

2. Struktura konkursu: 

Konkurs Piosenki Dziecięcej. Podział na grupy: soliści / zespoły muzyczne (max 4 osoby w 

zespole). Z każdej szkoły zgłaszanych jest najwyżej 4 wykonawców. Wykonawcą nazywamy 

solistę lub zespół. 

3. Cele konkursu: 

- popularyzowanie piosenek z repertuaru dziecięcego 

- uaktywnienie zdolności wokalnych dzieci i młodzieży 

- rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej 

- kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży poprzez śpiew 

- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych 

- integracja środowisk kulturalnych działających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy 

4. Uczestnicy: 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych 

zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie. Uczestnik zezwala na 

wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz na 

prezentację wizerunku z jego uczestnictwem. 

Uczestnicy konkursu rywalizować będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria wiekowa: dzieci z klas I-IV szkół podstawowych 

II kategoria wiekowa: dzieci z klas V-VI szkół podstawowych 
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5. Kryteria oceny: 

Powołane przez Organizatora jury oceniać będzie: dobór repertuaru, staranność i swoboda 

wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja), poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

6. Warunki uczestnictwa: 

Soliści/ zespół muzyczny przygotowuje jedną dowolną piosenkę z repertuaru dziecięcego.  

Czas trwania prezentacji – do 4 minut. 

Karty zgłoszenia do 4 maja 2016r należy dostarczyć do Organizatora konkursu W tytule 

prosimy napisać: „Konkurs muzyczny ZSP7 ” faksem 22/638 13 77 lub pocztą 

elektroniczną na adres monika.rost@o2.pl.  

 

7. Organizacja konkursu: 

• Do konkursu zgłaszać można maksymalnie czterech wykonawców z jednej placówki. 

Konkurs odbędzie się 20.05.2016r.  w Ośrodku Profilaktyczno – Wychowawczym 

„MICHAEL” w Warszawie, ul. Ks. Bronisława Markiewicza1. Grafik występów zostanie 

opublikowany na stronie internetowej SP 321 (6 maj 2016r.) oraz przesłany mailem do szkół. 

 

• Powołane przez Organizatora jury przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz 

wyróżnienia według uznania. Rozdanie nagród połączone z występem publicznym nastąpi 

dnia 4.06.2016r godz. 10.00 w czasie Pikniku Rodzinnego ul. Szadkowskiego 3 (scena 

plenerowa) 

• Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej SP 

321 oraz rozesłana do szkół do 24 maja 2016r 

• Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy. 

 

7. Dane techniczne: 

- uczestnicy mogą wykorzystać akompaniament na żywo (keyboard)) lub podkład muzyczny 

w postaci półplaybacku w formacie audio CD. 

- płyta CD powinna być podpisana (imię i nazwisko uczestnika) i nr utworu 

- Organizator zapewnia nagłośnienie i keyboard. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury. Szczegółowe 

informacje można uzyskać u Koordynatora konkursu - pani Moniki Rost (monika.rost@o2.pl) 

lub pani Aleksandry Milner ( tel: 798 170 345 ) 
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