
 

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele 

 

 

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach 

serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych 

( 5 i 6 latki) do udziału w VI Gminnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej 

 

 

        Zeróweczki Śpiewają Wiosenne i Letnie Pioseneczki 

 

 
                   Regulamin VI Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej 

 

pt. „ZERÓWECZKI ŚPIEWAJĄ WIOSENNE I LETNIE PIOSENECZKI” 

 

 

 
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach 

Współpraca: Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach 

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice 

 

 

Cele: 

 

Celem konkursu jest wzbudzenie u dzieci sympatii  do muzyki, rozwijanie w nich odczuć 

estetycznych, uwrażliwienie na piękno muzyki, obycie się ze sceną oraz występem przed 

publicznością. Mamy nadzieję, że kolejna edycja konkursu, tym razem wiosenna, będzie 

równie ciepło i serdecznie odebrana, jak poprzednia. Zapraszamy więc wszystkie dzieci  

i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie. Do zobaczenia na scenie. 

 

 

Kalendarium konkursu: 

- kwiecień 2017 - kolportaż informacji o konkursie. 

- do 5 V 2017 -  nadsyłanie kart zgłoszeniowych. 

- 16 V 2017 godz. 9.00- 12.00 – przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników 

w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. 

 

Uczestnicy: 

Konkurs piosenki jest adresowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych mieszczących się na 

terenie szkół oraz przedszkoli publicznych i prywatnych z terenu gminy Niepołomice. 

 

Kategorie konkursu: 

1. Wokalny występ solisty (a’capella, z akompaniatorem, z podkładem CD). 

2. Występ zespołu wokalnego, zapraszamy całe grupy (należy podać w zgłoszeniu ilość osób). 

 



Zgłoszenia uczestników: 

1. Zgłoszenia oddziałów przedszkolnych dokonują szkoły i przedszkola do dnia 5 V 2017  

na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach,  

Staniątki 5, 32- 005 Niepołomice tel./ fax 12 2818061 lub sp_staniatki@ poczta.onet.pl, 

lub rozalia.s@poczta.fm (koordynator konkursu, tel. 606872280). 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane na kartach zgłoszeń oraz telefonicznie (należy podać nazwę 

przedszkola, miejscowość i ilość dzieci).    

3. Jedna placówka może zgłosić jednego solistę i zespół wokalny (jeżeli w danej placówce 

jest więcej niż 3 oddziały, można zgłosić dodatkowo jeden zespół w wybranej kategorii). 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy przygotowują jeden utwór dziecięcy o tematyce wiosennej lub letniej. 

2. Prezentowana piosenka wyłącznie w języku polskim. 

3.Podkładem muzycznym może być akompaniament instrumentu muzycznego  lub nagranie 

na płycie CD. 

4. Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu. 

5. W kategorii „solista” nie występują dodatkowo na scenie inne dzieci. 

 

Ocena: 

Jury powołane przez Organizatorów oceniać będzie: 

1. Dobór repertuaru. 

2. Umiejętność prezencji. 

3. Pamięciowe opanowanie tekstu. 

4. Choreografię sceniczną. 

5. Dodatkowe walory sceniczne np. wykorzystanie instrumentów muzycznych. 

 

Czas repertuaru: 

Prezentacja od 3 do 10 minut. 

 

Nagrody: 

Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz przejazdu uczestników. 

2. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą, mikrofony, odtwarzacz CD. 

3. W sprawach nieobjętych Regulaminem Konkursu decyzje wiążące podejmuje Organizator. 

 

Kontakt: 

Szkoła Podstawowa im. Adam Mickiewicza w Staniątkach tel./fax 122818061 

e- mail: sp_staniatki@poczta.onet.pl 

kontakt  z nauczycielem: rozalia.s@poczta.fm. tel. 606872280 

 

Regulamin Konkursu i  karta zgłoszenia będą dostępne na stronie internetowej Szkoły: 

www.staniatki.niepolomice.eu 

 

Małym Uczestnikom życzymy powodzenia! 
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