
„O NOWEJ TO HUCIE WIOSENKA” 

I KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ  DLA SOLISTÓW 
 

 

Serdecznie zapraszamy przedszkolaki do udziału w konkursie wokalnym dla solistów,  

który  mamy nadzieję – przyniesie wiosnę w sercach i radość w duszy. 

 

 

REGULAMIN I KONKURSU PIOSENKI WIOSENNEJ DLA SOLISTÓW  

„O NOWEJ TO HUCIE WIOSENKA” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego nr 80 w 

Krakowie, os. Na Skarpie 8. 

 

II.   CELE KONKURSU  

a) rozwijanie uzdolnień  muzycznych, 

b) wyłonienie młodych talentów, 

c) promowanie aktywności twórczej wśród dzieci.  

 

III.   ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1) Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym w następujących 

kategoriach wiekowych: 

I   KATEGORIA – wychowankowie przedszkoli 3 i 4 - latki 

II  KATEGORIA – wychowankowie przedszkoli 5 i 6 – latki 

2) Soliści biorący udział w konkursie wykonują jedną piosenkę tematycznie związaną z 

wiosną. 

3) Uczestnicy konkursu mogą korzystać z podkładu muzycznego (pendrive – należy mieć go 

ze sobą w dniu występu), własnego akompaniamentu lub śpiewać bez podkładu. 

4) Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Nieotrzymanie potwierdzenia 

oznacza brak zgłoszenia.  

 

IV.   PRZEBIEG KONKURSU  

1) Zgłoszenie do konkursu należy przesłać  do dnia 14 marca 2022 r. na adres 

k.stasiowskasp80@gmail.com lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 80 

w kopercie z dopiskiem „O NOWEJ TO HUCIE WIOSENKA”  

2) Zgłoszenie zawierać powinno:  

a) Nagranie wideo wykonania piosenki przez uczestnika zapisane w formacie mp4 

lub mov 

b) Kartę zgłoszenia -  załącznik nr 1  

c) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – 

załącznik nr 2 

3) Spośród nadesłanych nagrań Jury powołane przez Organizatora nagrodzi najlepsze 

wykonania w każdej kategorii (I, II, III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia). 

4) Jury w trakcie oceny będzie brało pod uwagę: dobór repertuaru, technikę wykonania, 

walory głosowe, muzykalność, interpretację, ogólny wyraz artystyczny, osobowość 

artystyczną, dykcję  

5) Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. 

6) Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 marca 2022 r. wyniki zamieszczone zostaną na 

stronie internetowej Organizatora http://sp80krakow.edu.pl oraz Facebook Szkoły 

Podstawowej nr 80 w Krakowie  

7) Nagrody: wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają̨ dyplomy, a laureaci I, II, III miejsca 

również nagrody rzeczowe.  

mailto:k.stasiowskasp80@gmail.com
http://sp80krakow.edu.pl/


8) Nagrodzeni zostaną telefonicznie poinformowani o terminie Koncertu Laureatów, podczas 

którego wręczone zostaną nagrody.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

regulaminie.  

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

3) Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela pani Karolina Stasiowska tel. 

602737771; e-mail: k.stasiowskasp80@gmail.com  

4) Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. 

5) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą  przetwarzane przez Organizatora dla 

celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego 

przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych nagród.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


