
                                     Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

                                     jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego   

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI 

NAUCZYCIELE! 

 

Już po raz siódmy serdecznie zapraszamy do udziału 

w  MIĘDZYGMINNYM  FESTIWALU  PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ  i  MŁODZIEŻOWEJ  w  WILCZYNIE 

 

Wierzymy, że jak co roku , zarówno wśród uczniów  

i nauczycieli nie zabraknie entuzjastów dobrej muzyki  

i śpiewu, co pozwoli nam znów spotkać się w bardzo licznym 

gronie. Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa 

tych, którzy uczestniczyli już w konkursach piosenki, jak 

również te osoby, które dotąd nie brały udziału, a miałyby 

ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Jesteśmy 

przekonani, że udział w konkursie będzie dla Was wielką 

przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń 

i ciekawym spędzeniem czasu. 

                                                                                                                                                              

                                           Organizatorzy 

     Szkoła Podstawowa w Wilczynie   Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne  

Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie              

 



 

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 

1. Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez 

Szkołę Podstawową im. W. Broniewskiego Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne  i Gminny 

Ośrodek  Kultury  w Wilczynie. 

 

2.Celem Konkursu jest: 

a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych 

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

c) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości, 

d) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie, 

e) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 

f) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w 

zakresie muzyki, 

h) rozwijanie talentów estradowych, 

i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, 

j) integracja środowiska 

3. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola. 

4.Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: 

a)   do 7 lat, 

b) klasy 1- 3 

c)  klasy 4-6 

d)  klasy gimnazjalne 

 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie u organizatorów do  20 maja  

2017. 

 

6. Uczestnicy mogą występować  solo lub z towarzyszeniem chórków (maksymalnie 3 

osobowy) . Chórki nie są nagradzane. 

 



7. Placówki  typują maksymalnie jednego kandydata z każdej kategorii wiekowej .W 

przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator może zorganizować eliminacje wstępne lub 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

8. Dla uczestników festiwalu zorganizowane będą warsztaty wokalne w sali GOK w 

Wilczynie, o terminie warsztatów uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

9. W finale uczestnicy Konkursu mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, 

towarzyszeniem akompaniatora lub z podkładem. Podkłady muzyczne wyłącznie na 

dobrej jakości nośniku elektronicznym  zaopatrzone w następujące dane: imię i nazwisko 

wykonawcy, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania. 

 

10.Komisja Artystyczna  powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu wyłania 

zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach 

wiekowych  na podstawie zgromadzonych punktów za: 

a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych 

uczestników, 

b) umiejętności wokalne, 

c) wartości wychowawcze, 

d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki, 

 

11.Posiedzenie Komisji  odbywa się w dniu finałowego Konkursu – po wysłuchaniu 

piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników. 

 

12.Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej 

kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu 

oraz kryteriów ustalonych przez organizatora. 

 

13.Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny  w porozumieniu      

z Komisją Artystyczną . 

 

14.W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą: 

Przedstawiciele SP w Wilczynie: Dorota Dubowska i Renata Czapska 

Przedstawiciel GOK w Wilczynie: Janusz Korzeniewski 

 

15.Przewidziane są nagrody: 

a) regulaminowe 



•NAGRODA GRAND PRIX, 

•NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we 

wszystkich kategoriach,(tylko dla solistów) 

•DYPLOMY dla wyróżnionych, 

•DYPLOMY  i upominki dla wszystkich uczestników Finału  Konkursu   

b) publiczności. 

Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych 

przez sponsorów. 

Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja . 

 

 

 

                                                                 Organizatorzy: 

 

 

    Szkoła Podstawowa        Towarzystwo Muzyczne      Gminny Ośrodek Kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgłoszenie uczestnictwa w  Międzygminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej                   

i Młodzieżowej w Wilczynie 

 

 Imię……………………………………………………… 

Nazwisko………………………………………………….. 

Wiek /klasa ……………………………………………… 

Szkoła/przedszkole 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł piosenki 

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

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego (osoby przygotowującej ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 

uczestnika : ................................................................................. 

 opiekuna artystycznego : ………………………………………………………………………… 

adres mailowy 

..................................................................................................................................... 

                                            *   *   *   *   *   *   *   * 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie piosenki, 

zapoznałem się z regulaminem, zgadzam się na umieszczanie informacji 

i fotografii dotyczących festiwalu , z udziałem mojego dziecka , w środkach 

masowego przekazu. 

 

 

 

Data………………………   Podpis  rodziców/opiekunów    …………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


