
REGULAMIN 

 

Szkolnego Walentynkowego Konkursu Piosenki 

„Złoty Mikrofon”” 

CEL KONKURSU: 

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci  

- wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych  

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Zespół nauczycieli: Romana Nowaczyk, Agata Grobel, Izabella Juźwiak, Mirosława Michalska, Ewa 
Kulawiak  

 

WARUNKI KONKURSU: 

- W konkursie wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespoły muzyczne z klas 0-3. 

- Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut. 

- Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór o dowolnej tematyce w dowolnym języku.  

- Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu.  

- Organizator ustala kolejność występów. 

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz dostarczenie 
podkładu muzycznego nagranego na nośniku pendrive.  

- Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby 

organizacji i promocji konkursu. 

- Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy do dnia 10.02.2022 r. do jednej z organizatorek.  

- Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody                              
i wyróżnienia. 

TERMIN I MIEJSCE : 

- Uczestnictwo w konkursie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz nośnik z utworem należy zgłosić 
do 10.02.2022 r. do jednej z organizatorek:  

Romany Nowaczyk, Agaty Grobel, Izabelli Juźwiak, Mirosławy Michalskiej, Ewy Kulawiak 



Konkurs odbędzie się dnia 14 lutego 2022 r. w auli szkolnej.  Godzina rozpoczęcia konkursu – 10.15. 
Uczestnicy będą przyprowadzani kolejno z klas lub świetlic przez organizatorów konkursu.   

KRYTERIA OCENY: 

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów 

- umuzykalnienie, dykcja 

- ogólny wyraz sceniczny 

INFORMACJE KOŃCOWE: 

Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje 

również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym 

Regulaminem. 

Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym oraz mikrofonami.  

(Prosimy, aby plik z nagraniem był odpowiednio opisany:   imię i nazwisko solisty, nazwa zespołu, 
tytuł utworu) 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorki.  

 


