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REGULAMIN 

  II  Wojewódzkiego   Konkursu Piosenki 

pod Patronatem Honorowym Marszałka 

 Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

„Piosenka na dobre i na złe” 2022 

1. Organizatorzy konkursu  
 

Szkoła Podstawowa nr 34 im. J. Malewskiego w Olsztynie 
 
Współorganizator: 

 
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie  

 
Partnerzy:  

• ODK SM „Jaroty”  w Olsztynie  

• Studio Edukacji Artystycznej „MUZA ART” 

• W-MODN w Olsztynie  
 
Patronat medialny: 
Gazeta Olsztyńska  
 
SPONSORZY: 
RDLP Olsztyn - Lasy Państwowe 
DEKADA  
TYMBARK 
REMONDIS  
POWERPARTNER Instalacje elektryczne 
MARKOL GRAWER 
EARLY STAGE szkoła językowa  

 
 

2. Termin i miejsce :  
 
26 marca 2022r / sobota/ godz. 10.00 
 
CEiIK    ul.Parkowa 1 , 10-233 Olsztyn  

 

 

 

 



3. Cele konkursu  

• wspieranie dzieci uzdolnionych  wokalnie  

• prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci  

• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci  

• popularyzacja piosenek w języku polskim i angielskim  

• motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego 

• wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w 
zakresie muzyki 

• rozwijanie talentów estradowych 

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

• integrowanie środowisk szkolnych  

• wychowanie przez śpiewanie - oddziaływanie profilaktyczne 
 

4.Warunki  uczestnictwa w konkursie :  

• Konkurs ma charakter przeglądu, w którym wystąpić mogą soliści oraz 
duety/zespoły wokalne od 2 do 15 osób/ z terytorium województwa 
warmińsko-mazurskiego 

• Solista/duet/zespół/  wykonuje wybrany przez siebie  piosenkę w języku polskim 
lub angielskim  o dowolnej tematyce 

• Łączny czas wykonania  piosenki nie może przekraczać 4 minut. 

• Solista/ duet/zespół/  prezentuje piosenkę śpiewając do mikrofonu 
 

• Solista /duet/zespół  prezentuje piosenkę  z podkładem muzycznym   
 w wersji instrumentalnej  bez linii melodycznej  w formacie MP3 

 

•  Placówka   może zgłosić uczestników  w poniższych kategoriach : 
 

Piosenka polska: 

 
➢ Kategoria klas  I –II szkoły podstawowej  - soliści 

➢ Kategoria klas III-IV  szkoły podstawowej  - soliści 

➢ Kategoria klas  V-VI  szkoły podstawowej - soliści 

➢ Kategoria klas  VII-VIII  szkoły podstawowej - soliści 

➢ Kategoria klas  I-IV  szkoły podstawowej – duety/zespoły  

➢ Kategoria klas  V-VIII  szkoły podstawowej - duety/zespoły  

 

Piosenka angielska  

 
➢ Kategoria klas  V –VI szkoły podstawowej  - soliści 

➢ Kategoria klas VII-VIII  szkoły podstawowej  - soliści 

 

UWAGA! 

Solista może wystąpić tylko w jednej kategorii: piosenka polska lub angielska  

Solista może wziąć udział w kategorii  soliści i zespoły.  
 



•   Placówka, która deklaruje chęć  uczestnictwa w konkursie  zobowiązana jest:  
 

a). wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  oraz zgodę na przetwarzanie 
 i publikację danych osobowych dla każdego uczestnika  

 

b). przesłać  skany wypełnionych  dokumentów na adres e-mail: 
sp34piosenka@gmail.com    do 11 marca 2022 r.  

 
c) przesłać razem ze zgłoszeniem   podkład w wersji instrumentalnej  
/opisać plik mp3 : kategoria, imię i nazwisko wokalisty, tytuł piosenki/ 
  

• Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonego podkładu muzycznego 

• Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie 

 

5. Kryteria oceny: 

• Organizator powołuje Komisję Artystyczną / Jury/ , która oceniać będzie : 

- dobór repertuaru dostosowany   do  wieku uczestnika i możliwości wokalnych 
uczestnika ,  
- walory głosowe,   
- dykcja, 

- poprawność wykonania pod względem językowym, 
- muzykalność,  
- własną interpretację piosenki,  
- prezencję muzyczną (kostiumy, ruch sceniczny), 
- osobowość sceniczną uczestnika  
 

• Prezentacje  solistów odbywać się będą z podziałem na poszczególne 
kategorie wiekowe 
I-II,  III-IV  V-VI,  VII-VIII piosenka polska 
V-VI,  VII-VIII piosenka angielska 
 

• Prezentacje w kategorii duety/zespoły odbywać się będą  w kategorii 
 I-IV oraz V-VIII 
 

• Porządek występów w kategorii soliści odbywać się będzie  w kolejności 
alfabetycznej nazwisk uczestników , w kategorii zespoły -w  kolejności losowej 
UWAGA! 
Organizator po zamknięciu list uczestników konkursu prześle program 
konkursu z  godzinami rozpoczęcia przesłuchań w każdej kategorii.  

     6. Nagrody: 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu  konkursu po zakończeniu 
prezentacji utworów 

• Decyzję o przydziale  nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury) 

• Przewidziane są nagrody: 
 

mailto:sp34piosenka@gmail.com


NAGRODA GRAND PRIX – nagroda główna dla najlepszego solisty 
 w kategorii 1-8  piosenka polska 
 
NAGRODA GRAND PRIX – nagroda główna dla najlepszego solisty  
w kategorii 5-8   piosenka angielska 
          
NAGRODA GRAND PRIX – nagroda główna dla najlepszego duetu/zespoły 
 w kategorii 1-4    
       
NAGRODA GRAND PRIX – nagroda główna dla najlepszego duetu/zespołu 
 w kategorii 5-8 
STATUETKI  I DYPLOMY dla laureatów I,II,III miejsca w  kategoriach wiekowych solistów 
oraz w kategorii duety /zespoły  piosenka polska 
 
STATUETKI  I DYPLOMY dla laureatów I,II,III miejsca w  kategoriach wiekowych solistów 
kl. V-VI i VII-VIII piosenka angielska 
 
STATUETKI  I DYPLOMY dla zdobywców wyróżnień  w dwóch  kategoriach wiekowych 
solistów oraz w kategorii duety /zespoły piosenka polska i angielska 
 
DYPLOMY  dla wszystkich uczestników Konkursu Piosenki  

 
 

UWAGI DODATKOWE:  
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu oraz przejazdu uczestników.  
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas 
trwania konkursu, zobowiązani są przybyć z opiekunami.  

 
ZASTRZEŻENIE  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły konkursu na  formułę 
online w zależności od sytuacji epidemiologicznej . 

• Organizator zastrzega sobie prawo możliwość wcześniejszego zakończenia 
naboru w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń. O udziale uczestników 
zadecyduje wówczas kolejność zgłoszeń.  

• W konkursie w formule stacjonarnej  mogą brać udział osoby: 
-  nie mające  objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną 

-które  nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i 
nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 7 dni przez 
rozpoczęciem konkursu,  

- które są przygotowany/a do stosowania się do wytycznych i regulaminów 
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz 
przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 😊 

 
Zespół organizacyjny :                                                       Koordynator konkursu  
                                  Małgorzata Szmit  
Alicja Naborczyk        
Adriana Sokół                                                                              604 195 558 
Marlena Kosecka 
Grzegorz Kamiński 


