
 

Regulamin konkursu muzycznego 

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE” 

Kościelisko, 01.03.2019r 

 
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się 

VI Konkurs Muzyczny 

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE” 
w Szkole Podstawowej w Kościelisku. 

1) Organizatorami konkursu są:  
 

Organizatorami konkursu jest Pani Agnieszka Styrczula, Pani Anna Gdulska  

Pani Magdalena Zięba.  

2) Terminarz konkursu:  
a. Swój udział należy zgłosić do 25.02.2019r. do Pani Agnieszki Styrczuli.  

b. Zgłoszenie należy przedstawić na karcie zgłoszeniowej, podając: tytuł utworu, imię 

i nazwisko wykonawcy, klasę do której uczęszcza, rodzaj podkładu muzycznego. 

Podkład muzyczny należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową. Karta zgłoszeniowa 

dostępna u organizatorów.  

c. Finał konkursu odbędzie się dnia 01.03.2019r. w sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej w Kościelisku. Godzina rozpoczęcia będzie podana dwa dni przed 

konkursem.  

 

3) Warunki konkursu  
a. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kościelisku w 

kategoriach wiekowych:  

Kl I -III SP  

Kl IV-VI SP  

Kl VII-VIII SP i IIIG  
b. Maksymalny czas trwania występu to 5 min.  

c. Udział mogą brać soliści oraz zespoły (max 4 osoby)   

d. Repertuar dowolny: jazz, folk, rock, pop itd.(oprócz śpiewu góralskiego) 

Wykonawcy prezentują jeden utwór z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, 

zespół instrumentalny, półplayback – mini-disc, CD, DVD lub a cappella),  

e. Tekst wykonywanych utworów nie może zawierać wulgaryzmów.  

f. Utwory mogą być wykonywane w języku obcym.  

 



 

4) Cele konkursu:  

a) Dokonanie przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży naszej szkoły,  

b) Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności artystycznych,  

c) Odkrycie nowych osobowości twórczych,  

d) Popularyzacja muzyki wśród dzieci i młodzieży,  

e) Wspólna zabawa.  

5) Kryteria oceny:  
Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora imprezy.  

Wykonanie utworu zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:  

a. Dobór repertuaru,  

b. Poziom warsztatu muzycznego,  

c. Interpretacja,  

d. Dykcja,  

e. Pomysłowość i prezentacja.  

6) Nagrody:  
a. Nagrody przewidziane są za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii.  

b. Dyplom uczestnictwa otrzyma każdy uczestnik.  

c. Wyniki będą ogłoszone w dniu konkursu.  

 

7) Uwagi:  
a. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 


