
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI  

 
1. CEL KONKURSU:  
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci                         
i młodzieży, 
- wspieranie zdolnych wokalnie uczniów i promocja nowych talentów, 
- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI KONKURSU:  
• Konkurs skierowany jest do uczniów-solistów kl. I-VII SP 82 w Warszawie. 

• Konkurs piosenki w tym roku odbędzie się w zmienionej formie.  
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, proszeni są o wysłanie filmiku 
z nagraniem  śpiewanej piosenki do dnia 10 czerwca 2021 roku na adres: 
jcegielska@sp82.edu.pl  lub nośnik z nagraną prezentacją dostarczają 
uczestnicy do sali nr 3 do p. Joanny Cegielskiej (nośnik podpisany! ) do 
dn.10 czerwca 2021 (pon.-środa 12.00-15.00)  

• W  temacie wiadomości należy wpisać Konkurs Piosenki oraz imię i nazwisko 

zgłaszającego. Dodatkowo proszę napisać w e -dzienniku Librus wiadomość  

do p. Joanny Cegielskiej ( z kopią do p. Hanny Olszak) o wysłaniu pracy na 

pocztę . Po terminie nagrania nie będą uwzględniane!!! 

• Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną jedną piosenkę. 

• Czas prezentacji wokalnej nie może przekraczać 4 minut. 

• Podkładem muzycznym może być akompaniament własny, bądź nagranie 

instrumentalne na płycie CD (bez słów, półplayback). 

• Uczeń musi rozumieć słowa piosenki. 

• Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika. 

• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osobę 
przystępującą do konkursu na nieodpłatną publikację prezentacji na stronie 
https://sp82.edupage.org oraz na kanale youtube ( dotyczy laureatów) 

• Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na 
potrzeby organizacji i promocji konkursu. 

3. OCENA I NAGRODY : 
• Oceny wykonawców dokona Jury powołane przez Organizatorów  

• Jury będzie oceniać według następujących kryteriów: dobór 
repertuaru,   interpretacja utworu,  umiejętności wokalne oraz walory głosowe, 
indywidualność artystyczna. 

• Nagrody będą przyznane z podziałem na grupy wiekowe. 

• Decyzje Jury są ostateczne. 

4. INFORMACJE KOŃCOWE: 
• Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły sp82.edupage.org  

po 15 czerwca 2021r. 

 
ZAPRASZAMY 

Joanna Cegielska, Hanna Olszak 
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