
            

 
 
Regulamin „II Konkursu Piosenki Przedszkolnej” w Przedszkolu Samorządowym w Sikorzu 
 
1.       Organizator Konkursu 
Samorządowe Przedszkole w Sikorzu zaprasza dzieci z oddziałów przedszkolnych do wzięcia 
udziału w konkursie piosenki przedszkolnej.  

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, konkurs będzie rozgrywany zdalnie 
(internetowo).  Filmy z nagraniem należy wysyłać na e-mail organizatora: spsikorz@wp.pl  bądź 
wysłać na płycie na adres: Samorządowe Przedszkole w Sikorzu, Sikórz 85, 09-413 Sikórz, z 
dopiskiem konkurs piosenki przedszkolnej, do dnia 21.05.2021r.  

2.       Cele konkursu: 
- popularyzacja śpiewania piosenek w języku polskim 
- prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym 
- rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu 

3.       Warunki uczestnictwa 
- każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce w języku polskim 
- czas wykonywania utworu nie może przekraczać 4 min, 
- z każdej grupy wiekowej prosimy o dostarczenie do 3 nagrań 

4.       Kryteria oceniania oraz nagrody 
- organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie 
1) walory głosowe 2) muzykalność 3) interpretację i osobowość sceniczną uczestnika 
- Jury ocenia występ uczestnika wg w/w kryteriów w skali od 1 do 5 punktów 
- dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są drobne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy 
- każdy z uczestników Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom 
-dane osobowe i wizerunek uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie 
będą udostępnione podmiotom trzecim 
- wyniki Konkursu znajdować się będą na stronie internetowej przedszkola www.spsikorz.pl 
-koordynator konkursu: Paulina Argasińska 
 
Regulamin Konkursu Piosenki Przedszkolnej znajduje się w całości na stronie internetowej 
Przedszkola tj. www.spsikorz.pl 
 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy ! 
Uwagi: 
1. Do pracy należy dołączyć „Zgodę na uczestnictwo dziecka” (zał. 1). 
2. Filmy z nagraniem nie będą zwracane autorom. 
3. O wynikach konkursu placówki zostaną poinformowane telefonicznie w dniu 28.05.2021r.        

 

Zapraszamy do udziału  

http://www.spsikorz.pl/


Załącznik nr 1 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

 Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………….……………………….. 

Wiek dziecka:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres placówki:…………………………………………………………………………..………………… 

Imię i nazwisko opiekuna/wychowawcy: …………………………………………………………………… 

 
w Konkursie Piosenki Przedszkolnej, akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka przez 
Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą  
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. 
zm./  

 

 

 

……………………………………………….  
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


