
VI WIELKOPOLSKI KONKURS SZKOLNEJ PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

POZNAŃ 2021 

 

REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZATOR: 

 

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

 

TEMAT  PRZEWODNI  VI  KONKURSU:  Piosenka o przyjaźni 

 

CELE KONKURSU: 

 

- animowanie i promowanie szkolnej działalności muzycznej w regionie Wielkopolski              

- propagowanie najlepszych wzorców muzykowania w szkołach podstawowych 

- promocja solowej i zespołowej sztuki wokalnej i wokalno-instrumentalnej  

- promowanie i popularyzacja wartościowej literatury szkolnej 

- prezentacja aktualnych trendów muzycznych w szkołach powszechnych 

- możliwość autokreacji artystycznej 

 

ADRESACI: 

 

Uczniowie ogólnokształcących szkół podstawowych z terenu Poznania i regionu Wielkopolski. 

Nie dopuszcza się do udziału w Konkursie uczniów szkół muzycznych. 

 

KATEGORIE:  

 

A – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej  

B – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 

C – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

 

I etap – eliminacje zgłoszeń 

 

Elektronicznie wypełnioną Kartę zgłoszenia należy wypełnić do dnia 20 grudnia 2020 r. 

Link do Karty zgłoszenia:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2BGla4u58LDUhvaBo8hQvo0ukVah3iCcR_NlOGGKXC_R

9qw/viewform?usp=sf_link  

 

Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w terminie do 3 stycznia 2021 r.  

o dopuszczeniu do II etapu Konkursu – przesłuchań konkursowych. 

 

II etap – przesłuchania konkursowe  

 

UWAGA!  Przesłuchania konkursowe z uwagi na sytuację epidemiczną odbędą się online na podstawie 

nadesłanych nagrań audiowizualnych. 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. VI edycja Konkursu z uwagi na sytuację epidemiczną odbędzie się online na podstawie przesłanych nagrań 

audiowizualnych. 

 

2. Jeżeli uczestnik Konkursu nie ukończył 16 roku życia, to Opiekun artystyczny zgłaszając uczestnika Konkursu 

jest zobowiązany do uzyskania od rodzica / opiekuna prawnego zgody na wzięcie udziału w Konkursie przez uczestnika. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2BGla4u58LDUhvaBo8hQvo0ukVah3iCcR_NlOGGKXC_R9qw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2BGla4u58LDUhvaBo8hQvo0ukVah3iCcR_NlOGGKXC_R9qw/viewform?usp=sf_link


 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi materiałami 

audiowizualnymi z przesłuchań konkursowych. 

 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian zapisów regulaminowych. 

 

5. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

1. Każda szkoła podstawowa może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 2 uczestników w odpowiednich 

kategoriach. 

 

2. O dopuszczeniu do udziału w Konkursie decyduje, na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia, powołana przez 

organizatorów Rada Artystyczna.  

 

3. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Konkursie zobowiązani są do przesłania nagrań audiowizualnych 

zgłoszonego utworu w języku polskim w dwóch wersjach: a’cappella, oraz z towarzyszeniem instrumentalnym lub 

z podkładem instrumentalnym (bez tzw. „chórków” w podkładzie), dostosowanego do wieku uczestnika i do tematyki 

danej edycji Konkursu.  

 

4. Nagrania prezentacji konkursowych należy zrealizować w sposób statyczny (bez poruszania kamerą). 

 

5. Uczestnikiem Konkursu może być solista, zespół wokalny bądź wokalno-instrumentalny.  

 

6. Utwór wymieniony w Karcie zgłoszenia jest obowiązujący i nie może podlegać zmianom. 

 

7. Nagrania prezentacji konkursowych należy przesłać do dnia 24 stycznia 2021 r. Nagrania umieścić należy na 

prywatnym dysku w chmurze w formacie MPEG-4, MOV lub AVI. Uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać link 

do umieszczonych plików (z możliwością pobrania nagrań) na adres mailowy: zgloszenia.konkurspiosenki@gmail.com  

  
8. Oceny występów artystycznych dokonywać będzie Jury powołane przez organizatorów.  

 

9. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach Konkursu do 14 lutego 2021. 

 

          Główne kryteria oceny: 

            

            - dobór repertuaru (dostosowany do wieku uczestnika i do tematyki Konkursu) 

            - dykcja, intonacja  

            - interpretacja, stylowość wykonania 

            - walory brzmieniowe 

            - ogólny wyraz artystyczny 

 

           Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

NAGRODY: 

 

Grand Prix – dla najlepszego wykonawcy 

Złoty Dyplom:     91 – 100 pkt. 

Srebrny Dyplom:  81 – 90 pkt. 

Brązowy Dyplom: 71 – 80 pkt. 

 

BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU 

 

Damian Myśliński nr  tel. 535 160 412 

strona www konkursu: http://amuz.edu.pl/       

mailto:zgloszenia.konkurspiosenki@gmail.com
http://amuz.edu.pl/

