
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI
BOŻONARODZENIOWEJ „GWIAZDKA”

1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
19 grudnia 2022r, Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Konstantego 
Maciejewicza w Stepnicy

2. UCZESTNICY
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VIII

3. CELE KONKURSU:
-rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród 
dzieci i młodzieży,
- wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego, 
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 
- popularyzacja piosenek  oraz walorów artystycznych, 
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy 
twórczej w zakresie muzyki, 
- rozwijanie talentów estradowych, - kształtowanie umiejętności 
współzawodnictwa.

4. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
-  Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą 
indywidualni wykonawcy
-  Łączny czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut
- Piosenka musi być śpiewana z pamięci.
- wykonawcy przygotowują jeden utwór o tematyce świątecznej 
- w czasie prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych
 (mimika, gesty, ruch, strój, rekwizyty oraz inne pomoce techniczne) 
--Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY 
ZGŁOSZENIA, która zawiera zgodę na warunki regulaminu oraz na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na 
potrzeby organizacji i promocji konkursu 
- uczestnicy przygotowują piosenki z pełnym podkładem muzycznym, na 
MP3, a'cappella lub przy akompaniamencie własnym
- podkład muzyczny musi być dostarczony do 9.12.2022r włącznie, razem z
kartą zgłoszenia.
- Organizator ustala kolejność występów.

5. KRYTERIA OCENY:
Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 
- dobór repertuaru dobrany do wieku oraz możliwości wykonawcy 
- wartości artystyczne utworów 
- umuzykalnienie, dykcja 



- prezencja muzyczna (schludny strój, ogólne wrażenie), 
- pomysłowość, 
- naturalna i przekonywująca interpretacja   

6. ORGANIZATOR KONKURSU
Świetlica szkolna – p. Klaudia Pietkiewicz

7. SKŁAD JURY:
- p. Dyrektor Iwona Blatkiewicz
- p. Magdalena Zawadzka
- p. Stefania Grzesiak
- p. Klaudia Pietkiewicz

8. INFORMACJE KOŃCOWE:
-Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który 
decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie 
objętych niniejszym Regulaminem.
- kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 9.12.2022r, razem z podkładem 
muzycznym ( płyta CD/Pendrive)
-Wszelkie informację udziela p. Klaudia Pietkiewicz


