
I GMINNY KONKURS 

PIOSENKI 

 

 
 
 

Cele Konkursu 

 

 popularyzacja polskiej piosenki 

 prezentacja umiejętności muzycznych 

 promocja młodych talentów 

 wymiana doświadczeń pedagogicznych 

 

Regulamin Konkursu 

1. Organizatorem I Gminnego Konkursu Piosenki jest Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa w Gorzycach. 

2. Miejsce Konkursu: sala gimnastyczna Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Gorzycach. 

3. Konkurs będzie odbywać się pod patronatem Burmistrza Żnina 

Pana Roberta Luchowskiego. 

4. Termin konkursu – 6 maja 2016r. godz. 1000 

5. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-6 ( do wyboru). 

6. Każda szkoła typuje max 3 uczestników. 



7. Uczestnik Konkursu zaśpiewa 1 utwór w języku polskim z 

podkładem muzycznym – płyta CD lub pendrive albo 

akompaniament. 

8. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie. 

9. Jury powołuje organizator I Gminnego Konkursu Piosenki. 

10. Jury oceniać będzie : 

 emisję głosu ( ze szczególnym naciskiem na czystość 

intonacji) 

 dykcję 

 obycie sceniczne i kontakt z publicznością 

 dobór repertuaru ( oceniane będzie przede wszystkim 

dopasowanie do możliwości wokalno – artystycznych 

uczestnika) 

 ogólny wyraz sceniczny 

11. Decyzje Jury będą ostateczne i nieodwołalne. 

12. Laureaci Konkursu będą nagrodzeni: 

 Grand Prix 

 1,2,3 miejsce 

 3 wyróżnienia 

           Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie 

 

Warunki zgłaszania uczniów 

1. Zespoły do Konkursu zgłaszają Dyrekcje szkół. 

2. Karty zgłoszeniowe uczestników należy odesłać pocztą 

elektroniczną na adres szkoły do dnia 29.04.2016r. 

e-mail: niepublicznaspwgorzycach@op.pl 

3. Przesłanie karty zgłoszeniowej oznacza zapoznanie się i 

akceptację Regulaminu Konkursu. 



Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: 

www.nspgorzyce.edu.pl 

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa w Gorzycach. 

3. Dane uczestników oraz dane osobowe osób reprezentujących 

uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu 

wskazania i podania do wiadomości publicznej. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość sporządzania dokumentacji 

foto, audio, video. 

 

 

Organizator 

I Gminnego Konkursu Piosenki 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 

Gorzycach 

Gorzyce 60, 88-400 Żnin 

Tel. 523024714 

e-mail: niepublicznaspwgorzycach@op.pl 

Patronat 

Burmistrz Żnina 

 

 

 

http://www.nspgorzyce.edu.pl/

