
REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

pt. „ŚPIEWAM, BO LUBIĘ” 

CELE KONKURSU 

- popularyzacja piosenki dziecięcej 

- promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci; 
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci, zachęcanie do 

pracy twórczej w zakresie muzyki 
- budzenie wiary we własne siły i talent 
- wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień 
- integracja grup przedszkolnych 
- wyłonienie talentów wokalnych  

ORGANIZATOR 
Organizatorem Przedszkolnego Konkursu Piosenki Dziecięcej pt: „ŚPIEWAM, BO LUBIĘ” jest 

Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie. 

TERMIN KONKURSU 

23.02.2023 r. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. W Konkursie Piosenki Dziecięcej mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym            

od 2,5 – 6 lat  

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 
- dzieci w wieku 2,5 - 4 lata 
- dzieci w wieku 5-6 lat. 
3. Każde uczestnik biorący udział w Konkursie prezentuje jedną piosenkę o tematyce   

dziecięcej. 
4. Dobór repertuaru jest dowolny zgodny z tematem konkursu. 
5. Prezentowany utwór wymaga podkładu muzycznego. 
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 18 stycznia 2023r. 
organizatorom konkursu lub wychowawcy oddziału przedszkolnego drogą internetową bądź 

na nośniku podkładu muzycznego prezentowanego utworu oraz karty zgłoszenia uczestnika 

Konkursu, zawierającej imię i nazwisko wykonawcy oraz tytuł utworu wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku dziecka.    
7. Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia uczestnika dostępne są u wychowawców 

oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej szkoły pod adresem 

www.spstrzalkowo.pl w zakładce Przedszkole. 
 



         OCENA 
1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie dobór repertuaru, walory 

głosowe, muzykalność, interpretację wybranej piosenki, osobowość sceniczną uczestników 

konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny. 
2. Przewidywane są nagrody główne i upominki: 
- Dla finalisty w kategorii wiekowej 2,5 – 4 lat – voucher na bezpłatne miesięczne zajęcia 

umuzykalniające dla dzieci młodszych w Szkole Muzycznej Yamaha w Słupcy, uczestnictwo 

w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Do, re, mi” w Słupcy, organizowanym przez 

Przedszkole „Jarzębinka” oraz MDK w Słupcy. 
- Dla finalisty w kategorii wiekowej 5 – 6 lat - voucher na bezpłatne miesięczne zajęcia 

umuzykalniające dla dzieci młodszych w Szkole Muzycznej Yamaha w Słupcy, uczestnictwo 

w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Do, re, mi” w Słupcy, organizowanym przez 

Przedszkole „Jarzębinka” oraz MDK w Słupcy. 
- Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom wraz z upominkiem. 
3. Werdykt Komisji Konkursowej składającej się z profesjonalistów w dziedzinie muzyki jest 

ostateczny.   
4. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.spstrzalkowo.pl.                  

w zakładce Przedszkole 
           USTALENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć i nagrań z konkursu w lokalnej                        

prasie, na stronie internetowej Przedszkola.  
2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka przez Organizatora w celach związanych                  

z Konkursem,  
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych                             

w regulaminie.                        
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, jeśli nie zbierze się 

odpowiednia liczba uczestników (mniej niż 8).           

                                                                       
                                                                               Organizatorzy konkursu 

                                                                                                Katarzyna Dogoda 
                                                                                                Monika Zehner 
                                                                                                Katarzyna Królikowska - Sędecka 
                                                                                                Paulina Przekwas 
 

 

 



 

 

 


