
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

POLSKIEJ PIOSENKI 

z okazji Święta Polskiej Muzyki i Plastyki  

 
 
Cele konkursu:  

� wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych 

oraz dorobku artystycznego, 

� promowanie Święta Polskiej Muzyki i Plastyki, 

� propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

� promowanie młodych wykonawców biorących udział w konkursie, 

� popularyzacja polskich piosenek, 

� twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, 

� kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

Organizator konkursu: 

Konkurs organizuje Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”. 

Koordynator konkursu: p. Natalia Murowaniecka  

(wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na e-mail: nataliamurowaniecka@gmail.com) 

 

Termin i miejsce :  

Konkurs odbędzie się dnia 23 maja 2017r., w godzinach 10.00-13.00 w Akademickim Liceum 

Ogólnokształcącym „Lingwista” w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/8, III piętro, sala nr 1.  

 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i godzin konkursu.  

Najpóźniej do końca kwietnia wszyscy nauczyciele zgłaszający uczestników otrzymają e-mail informujący 

o ewentualnych zmianach. Termin jest zależny od składu Jury (osób wyspecjalizowanych w dziedzinie 

muzycznej) oraz Sponsorów konkursu. 

 

Warunki konkursu:  

1. Konkurs ma zasięg wojewódzki, jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych  

z województwa pomorskiego. 

2. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy 

(zespoły nie są dozwolone, szkoła zgłasza pojedynczych wokalistów). 

3. Łączny czas wykonania utworu nie może przekraczać 5 minut. 

4. Uczestnicy wykonują wybraną przez siebie piosenkę w języku polskim. Piosenka nie może zawierać 

wulgaryzmów. 

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich piosenek i dokonaniu oceny przez Jury. 



6. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż dwóch uczestników. 

7. Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz odtwarzacz CD. 

8. Piosenki można wykonywać a’capella lub z towarzyszeniem instrumentu, z odtwarzanym 

akompaniamentem na płytach CD lub na nośniku przenośnym itp. 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza on-line: goo.gl/WidJMU,  

do 5 maja 2017. 

 

Kryteria oceny: 

Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

� umiejętności wokalne 

� dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów 

� umuzykalnienie, 

� prezencja muzyczna (kostiumy), 

� pomysłowość, 

� naturalna i przekonywująca interpretacja  

 

Nagrody: 

� przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów (I, II i III miejsce) oraz dla wyróżnionych, 

� organizator przewiduje Nagrodę Publiczności, 

� dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu, 

� decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna, 

� kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu. 


