
REGULAMIN PIERWSZEGO KONKURSU PIOSENKI 

ŚWIĄTECZNEJ 

Pt. „ŚWIĄTECZNE NUTKI” 

 

CELE KONKURSU 

- popularyzacja polskiej piosenki świątecznej 

- wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie 

- promocja pracy i osiągnięć uczniów w dziedzinie muzyki 

- integracja uczniów  

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu Piosenki Świątecznej pt: „Świąteczne nutki”, jest Szkoła 

Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu – nauczyciel Aleksandra Pik, Biblioteka 

Szkolna oraz KGW w Bysławiu. 

 

TERMIN 

19 grudnia 2022r. godzina 9:00 – SP im. Janusza Korczaka w Bysławiu  

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. W Konkursie Piosenki Świątecznej mogą uczestniczyć uczniowie SP w Bysławiu.  

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas I-VIII oraz zespół składający się z 

kilku osób. 

3. Konkurs odbywa się czterech kategoriach: 

- klas I-III 

- klas IV-VI 

- klas VII-VIII 

- zespoły 

      4. Jeden uczestnik lub zespół może zaprezentować jeden utwór (kolędę, pastorałkę, 

piosenkę świąteczną) tylko i wyłącznie w j. polskim.  

 Uczestnik może wystąpić indywidualnie lub w zespole – nie może w obydwóch 

formach. 

      5. Dobór repertuaru jest dowolny zgodny z tematem konkursu. 



      6. Uczestnik może śpiewać z podkładu muzycznego: płyty CD lub zagrać na instrumencie, 

jeśli potrafi (w klasie dostępne pianino). 

      7. Czas wykonania utworu nie może przekraczać 5 minut. 

      8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do 2 grudnia 

2022r. oraz ewentualnej płyty z podkładem muzycznym do 15 grudnia.2022r. 

Płyta powinna zawierać metrykę: tytuł piosenki, imię nazwisko wykonawcy, klasę 

     9. Regulamin, karty RODO oraz karta zgłoszenia znajduje się na stronie szkoły oraz u 

opiekuna konkursu (Aleksandra Pik – sala nr 6). 

 

OCENA 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie dobór repertuaru, 

walory głosowe, muzykalność, interpretację wybranej piosenki, osobowość sceniczną 

uczestników konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, oraz słodki upominek, a zwycięzcy 1, 2, 3 miejsca 

w każdej kategorii - nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów. 

3. Podczas konkursu w sprawach merytorycznych decyduje Jury. 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z konkursu na stronie 

szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko  

 

 

 

klasa 

 

 

Forma (odpowiednie podkreślić) 

 

Indywidualna / 

 zespół 

Tytuł piosenki, kolędy, pastorałki 

 

 

Akompaniament (odpowiednie podkreślić)  Płyta Cd/ 

pendrive/ 

gra na instrumencie/  

a’capella 

  

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Aleksandry Pik sala nr 6 

Prosimy o dostarczenie zgłoszeń 2.12.2022r. 

 


