
POWIATOWY KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW  

REGULAMIN 

 

CELE GŁÓWNE KONKURSU: 

- upowszechnianie śpiewu wśród dzieci 

- prezentacja możliwości wokalnych przedszkolaków 

- integrowanie środowiska przedszkolnego - dzieci, rodziców, nauczycieli 

- nauka kultury scenicznej  

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  KONKURSU: 

 1. Konkurs przeprowadzany jest na szczeblu  powiatowym.  

 2. W  konkursie biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach z terenu powiatu ostrzeszowskiego. 

 3. W konkursie brać udział mogą dodatkowo laureaci  gminnych konkursów piosenki jakie odbyły się na tere-

nie poszczególnych gmin w okresie pomiędzy poszczególnymi edycjami Powiatowego Konkursu Piosenki 

Przedszkolnej, pod warunkiem spełnienia wymogów regulaminowych.         

 

 

                            



4. Dzieci mogą prezentować piosenki solo.  

5. Prezentacja polega na wykonaniu jednej piosenki w przygotowanej aranżacji. Placówka może   zgłosić         

1 wykonawcę. W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizatorzy mogą zezwolić na zgłoszenie dodatkowych 

wykonawców.                                  

6. Czas trwania występu nie powinien przekraczać 10 minut. 

7. Do piosenek należy przygotować podkład muzyczny na nośniku CD lub pendrive.  

 8. Przygotowany podkład muzyczny / właściwie opisany /  na  CD lub pendrive  należy dostarczyć                 

do Przedszkola nr 1, w ostatecznym terminie do 26.04.2022 r. 

9. Jury za wykonanie piosenek przyznaje nagrody od I - III miejsca oraz  ewentualne wyróżnienia. 

10. Dla każdego uczestnika przewidywany jest dyplom uznania oraz mały upominek.  

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE: 

1. Warunkiem udziału jest zgłoszenie kandydata osobiście  lub telefonicznie do: 

Przedszkole nr 1 z grupą żłobkową „Bajkowa Jedyneczka” 

ul. Norweska 1  63-500 Ostrzeszów Tel. 62/730-06-42 

2. Termin zgłaszania kandydatów do 22.04.2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, wiek, repertuar oraz imię i nazwisko osoby           

przygotowującej. 

4. Konkurs odbędzie się 5 maja br.  o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej OCK /ul. Gorgolewskiego 2/     

Garderoby udostępnione będą o godz. 9.00. Próby mikrofonowe przed konkursem godz. 9.00, po 2 min.        

na każdego zgłoszonego wykonawcę. 15 min przed przesłuchaniami scena jest wyłączona. 

  

 



KRYTERIA OCENY PIOSENEK: 

1. Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność doboru piosenki) 

2. Poczucie rytmu, dykcja i artykulacja  

3. Ogólny wyraz artystyczny  

4. Muzykalność 

 

Wszelkie kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu oraz trybu przeprowadzania 
Konkursu rozstrzyga Organizator. 
 

 
 
 
 
         Organizatorzy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


