
I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Wiosennej 
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach 

 
 
1. Postanowienia ogólne: 

a) organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Wiosennej jest Szkoła 
Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach, 

b) niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału w konkursie 
oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przygotowaniem i 
przeprowadzeniem. 

 
2. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w konkursie przyjmowane będą 
do 10 kwietnia 2021 roku na adres e-mail koordynatora konkursu: 
justyna.hajok@gmail.com  lub osobiście w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów 
Zjednoczonej Europy w Tychach, 

b) zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą przy pomocy kart zgłoszeniowych, 
c) karty zgłoszeniowe wraz z regulaminem zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Szkoły, 
d) osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są koordynatorzy – Justyna 

Siemiątkowska, Marta Bogacka. 
 
3. Termin i miejsce konkursu: 
12.04.2021r.(poniedziałek) – posiedzenie jury i ogłoszenie wyników w 
Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach oraz na jej stronie 
internetowej.  
 
4. Celem konkursu jest: 

a) rozwijanie uzdolnień muzycznych, 
b) rozwijanie wiedzy na temat danej pory roku, 
c) wyłonienie młodych talentów, 
d) promowanie aktywności twórczej wśród dzieci, 
e) rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. 

 
5. Warunki oraz zasady udziału i przebiegu konkursu: 

a) uczestnicy będą rozpatrywani w następujących kategoriach: 

 Klasy I-III 

 Klasy IV-VIII 
b) uczniowie mogą wystąpić indywidualnie lub grupowo, 
c) każdy uczestnik lub grupa zgłasza jedną piosenkę o tematyce wiosennej, 
d) uczestnicy mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej 

osoby (również dorosłej) lub z przygotowanym wcześniej dowolnym 
akompaniamentem nagranym na płycie CD lub w formacie MP3 (nie dopuszcza się 
występu z tzw. „pełnego playbacku”). 

e) konkurs odbywa się w formie online dlatego wykonawcy proszeni są o przesłanie 
nagrania występu oraz dokumentów (karta zgłoszenia, zgody) za pośrednictwem 
platformy WeTransfer na adres e-mail: justyna.hajok@gmail.com. Każdy utwór 



zespołu powinien być opisany w następujący sposób: nazwa zespołu/grupy_kategoria 
wiekowa,placówka. Nagranie należy wykonać w jakości HD (nie większej) i nie 
powinno przekroczyć rozmiaru 800 MB. Łączny czas obu filmów (w przypadku 
przedszkoli może być 1 utwór) nie może przekroczyć 8 minut. 

f) opiekunowie uczestników dokonują zgłoszenia na specjalnej karcie zgłoszeniowej, 
będącej załącznikiem do Regulaminu do dnia 10 kwietnia 2021r. do koordynatora 
konkursu lub Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach, 

 
6. Ocena i nagrody: 

a) uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, 
b) jurorzy oceniający wykonawców w trakcie konkursu będą brać pod uwagę: 

 dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy), 

 stronę muzyczną (walory głosowe, muzykalność), 

 interpretację utworu, 

 ogólne wrażenie artystyczne (kostium, osobowość sceniczna), 
c) w wyniku oceny, jury przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. 

 
7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie 
Konkursu, zmiany czasu trwania konkursu, warunków udziału. 
 
 

USTALENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz 

publikowania zdjęć w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a powstały 
materiał będzie wyłączną własnością organizatora. 

3. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będą organizatorzy 
konkursu. 

 


