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…Pragnie zaprosić do udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Piosenki „Gdzie się podziały tamte melodie ?”.  
Zapraszamy osoby z umiejętnościami wokalnymi, które lubią zapomniane melodie. Chętnie usłyszelibyśmy piosenki 
ze starych płyt przedwojennych, czy te¿ z lat 50-tych, 60-tych,70-tych,80-tych 90-tych  pięknych… a rzadko dziś 
śpiewanych. 
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci klas I -VII  

 

CELE KONKURSU: 
  

a) wspieranie osób uzdolnionych wokalnie,  

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,  

c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży,  

d) promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej,  

e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,  

f) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej  

w zakresie muzyki,  

g) rozwijanie talentów estradowych,  

h) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.  

 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

 

Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej MDK ul.Osmeckiego 51 w Rzeszowie 12 marca 2018r. 

(poniedziałek ) o godz.10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godziny oraz 

ostatecznego terminu konkursu. O wszystkich zmianach zainteresowani zostaną wcześniej 

powiadomieni. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych Miasta Rzeszowa oraz 

Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie  , nie obejmuje uczniów szkół 

muzycznych  

2. Kategorie: 

 Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: solista, zespół (2-15 osób)   

 Każda kategoria będzie rozpatrywana w dwóch grupach wiekowych:                                                                  

szkoła podstawowa - klasy I-III, szkoła podstawowa -klasy IV-VII 

3. Z jednej szkoły  może wystąpić dwóch solistów i jeden zespół.    

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

5. Jeden uczestnik (solista, zespół) prezentuje jedną piosenkę.   

6. Tematyka piosenek jest dowolna. Niedozwolone jest wykonanie piosenek zawierających 

wulgaryzmy, treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych ludzi.    

7. Utwory muszą być wykonywane z podkładem muzycznym bez tekstu lub z akompaniamentem 

instrumentu muzycznego. Niedopuszczalne są nagrane partie wokalne drugiego głosu lub 

chórków.  



 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej również na stronie www.sp-25.rzeszow.pl (zakładka 

konkursy). 

Kartę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp25.resman.pl w terminie  

do 07 marca 2018r. 

Harmonogram występów zostanie umieszczony 09 marca 2018r. na stronie internetowej szkoły  

w zakładce „konkursy”. 

 

Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków przedmiotowego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

 

KRYTERIA OCENIANIA JURY: 
 

 Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele środowiska muzycznego wyłoni najlepszych 

wykonawców. Jury konkursowe oceniać będzie:  

 dobór repertuaru (tekstu i muzyki) 

 umiejętności wokalne (emisja głosu, dykcja, intonacja) 

 muzykalność 

 pomysłowość i inwencja twórcza 

 nowatorstwo wykonania 

 interpretacja 

 poziom zespołowego warsztatu muzycznego 

 ogólny wyraz artystyczny  

 estetyka wykonania  
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
 

 Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, 

zdjęciami, nagraniami, materiałami filmowymi z przebiegu konkursu. 

 Uczestnicy stosują się do postanowień regulaminu. 

 Organizator zapewnia miejsce na garderobę, poczęstunek dla uczestników 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. 

 Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, keyboard, pianino. 

 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu. 

 Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: rwalawender@sp-25.rzeszow.pl 

NAGRODY: 

 Wszyscy nauczyciele - instruktorzy otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

 Laureaci otrzymują nagrody i upominki 

 

                                                                                                   Organizatorzy: 

                                                   Robert Walawender – koordynator konkursu 

    Urszula Klimas 

  Beata Kuczek   
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