
Regulamin  

Przedszkolnego Konkursu Piosenki Rodzinnej  

„Talenty 2014” 

 

 

I. ORGANIZATOR 

Przedszkole nr 196 „Kraina Misiów” 

 

II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

czerwiec 2014 

Przedszkole nr 196 „Kraina Misiów” Warszawa, ul. Nabielaka 18 a  

(podczas Rodzinnego Pikniku w ogrodzie przedszkolnym) 

 

III.  CELE KONKURSU 

1. Wspieranie i rozwój zainteresowań muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Propagowanie rodzinnego śpiewania i muzykowania. 

3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych . 

4. Rozbudzanie talentów wokalnych. 

5. Wyzwalanie twórczego potencjału wśród dzieci. 

6. Stwarzanie okazji do promowania przedszkola w środowisku lokalnym. 

7. Integracja społeczności przedszkolnej. 

8.Rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do podstawowej grupy społecznej jaką 

jest rodzina. 

 



III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy rodzinne grupy muzyczne, zespoły 

utworzone przez członków rodziny. Mile widziane zespoły wielopokoleniowe.  

2 W konkursie prezentowana może być jedna wybrana piosenka. 

3. Piosenkę, zespół wykonuje a capella lub do akompaniamentu (płyta CD, własne 

instrumenty muzyczne np. keyboard, gitara, akordeon, flet, inne). 

4. Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut. Mile widziany będzie 

układ sceniczny, ciekawy strój, dodatkowe akcesoria mogące uatrakcyjnić występ. 

5. Zespoły uczestniczące w konkursie zapewniają własny podkład muzyczny: na płycie 

CD lub akompaniament instrumentalny. 

6. Kolejność występów następuje według listy organizatora. 

 

V.  ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

1. Rodzice zgłaszają rodzinne grupy muzyczne na karcie zgłoszenia według 

załączonego do regulaminu wzoru w terminie do 30 kwietnia 2014 (na adres e-mail 

organizatora: przedszkole196@op.pl lub bezpośrednio do nauczycielek w oddziałach). 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

 

VI.  KRYTERIA OCENY 

• atrakcyjność repertuaru 

• ciekawa interpretacja utworu 

• poprawność wykonania (opanowanie pamięciowe) 

• muzykalność i warunki głosowe 

• ogólne wrażenia artystyczne 

 

 

 



VII.  NAGRODY 

1. Oceny występów dokona niezależne jury powołane przez organizatorów konkursu. 

2. W konkursie przyznawane będą nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz 

dwa wyróżnienia.  

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Pikniku Rodzinnego, po zakończeniu 

przesłuchań . 

5. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 

 

VIII.  ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

• nagłośnienie, odtwarzacz CD, mikrofony, wodę do picia 

 

IX.  UWAGI KOŃCOWE: 

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o 

laureatach konkursu na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole196.edu.pl 

Wszelkich informacji udzielają: 

Koordynatorki konkursu 

• Jolanta Jabłońska  

• Katarzyna Kantarska 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 


