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Wojewódzki Konkurs Piosenki  

„ Rozśpiewana rodzinka” 

W formie on-line 

 

Regulamin 

CEL KONKURSU 

• Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom publicznej prezentacji; 

• Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci; 

• Prezentacja predyspozycji i uzdolnień artystycznych dzieci wraz z ich rodzicami; 

• Integracja środowisk oświatowo- pedagogicznych; 

• Kształtowanie kompetencji  kluczowych, min. osobistych, społecznych i w zakresie 

umiejętności uczenia się; obywatelskich, rozumienia i tworzenia informacji, 

świadomości i ekspresji kulturalnej; 

• Rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki; 

• Aktywizacja kulturalna środowisk dziecięcych, przedszkolnych; 

• Przegląd różnych form śpiewu (indywidualnie, zespołowo); 

• Zachęcenie do wspólnej zabawy dzieci zdrowych i niepełnosprawnych; 

• Podkreślenie znaczenia rodziny i więzi rodzinnych  w kształtowaniu osobowości 

każdego człowieka; 

 

KATEGORIA 

• Występ artystyczny.  

• Organizator dopuszcza stworzenie nowej kategorii „Integracja” w zależności od 

zgłoszeń do konkursu.  
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UCZESTNICTWO 

• W konkursie biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzinami; 

• Konkurs ma nowa formę: on-line, co oznacza, że nagrane filmy należy przesłać na 

adres e-mail przedszkola: p8_integr@interia.pl; 

• Zgłoszenia mogą nadsyłać przedszkola, inne placówki oświatowe publiczne  

i niepubliczne; 

• Wypełnione karty zgłoszeniowe oraz nagrane filmy należy przesłać na adres e-mail: 

p8_integr@interia.pl (w temacie należy dopisać „Rozśpiewana Rodzinka”)  do dnia 

24.05.2021 r; 

• Karty zgłoszeniowe są do pobrania na stronie przedszkola: 

www.przedszkole8bytom.pl 
• Do udziału w konkursie może zgłosić się zespół rodzinny np.: rodzic/opiekun- 

dziecko, rodzeństwo- dziecko, rodzina- dziecko; 

• Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut; 

• Utwór dzieci wykonują  z własnym akompaniamentem bądź podkładem muzycznym 

bez tekstu śpiewanego; 

• Rada artystyczna określi w werdykcie jakimi osiągnięciami wyróżniły się zespoły; 

• Werdykt zostanie ogłoszony na stronie przedszkola: www.przedszkole8bytom.pl 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

• Nagrania proszę przesłać do 24.05.2021 r.  

• Obowiązuje forma on-line. 

• 28.05.2021 r. – rozstrzygnięcie konkursu. 

ORGANIZATOR, KOORDYNACJA PROJEKTU                   

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8  

41-902 Bytom 

ul. Wrocławska 44 

tel. 32 7875151 

e- mail : p8_integr@interia.pl 

 

KRYTERIA OCENY JURY 

 

• Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność doboru   

piosenki); 

• Warunki głosowe; 

• Interpretacja utworu; 

• Ogólne wrażenie artystyczne; 

• Pomysłowość oraz inwencja twórcza. 
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WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI 

 Karta zgłoszenia 

Pełna nazwa zespołu/ wykonawcy 

…………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres  placówki delegującej:  

……………………………………………………. ……………………………... 

Miejscowość ………………………………………………………………… ……. 

ul.  ……………………………………………………………………………....... 

nr telefonu…………………………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………… 

Prezentowany utwór (autor, muzyka) :  

……………………………………………………………………………………. 

Rodzaj akompaniamentu:  

…………………………… ……………………………… ……………………... 

Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail.  

……………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i w/w dziecka dla potrzeb  

konkursu  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie  danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.). 

………………………………………………… 

                                                                                                                                  data i czytelny podpis 

rodzica / opiekuna prawnego / nauczyciela prowadzącego (*) 

 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka w związku z 

Wojewódzkim Konkursem Piosenki  „ Rozśpiewana rodzinka” 

Wyrażam zgodę na używanie wizerunku mojego dziecka  ………………………………………….. 

w związku z udziałem w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Rozśpiewana rodzinka”. 

………………………………………………… 

                                                                                                                                  data i czytelny podpis 

rodzica / opiekuna prawnego / nauczyciela prowadzącego (*) 

 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 

90, poz. 631 z póź. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć zawierających wizerunek mojego 

dziecka, zarejestrowanych podczas jego uczestnictwa w konkursie oraz wydarzeń kulturalnych 


