REGULAMIN
MIEJSKIEGO KONKURSU PIOSENKI SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

POD PATRONATEM

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
I.

oraz TEATRU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

IDEA KONKURSU:
Praca z dziećmi przedszkolnymi oraz młodszymi uczniami szkoły podstawowej opiera się
w dużym stopniu na pracy z PIOSENKĄ! Muzyka i ruch stanowią jej nieodłączny
dodatek. To samo dotyczy nauki języka angielskiego. Piosenka jest stałym elementem
przyswajania

treści

edukacyjnych,

wychowawczych

oraz

językowych.

Wzbogaca je, urozmaica, uatrakcyjnia, pozwala w sposób najbardziej naturalny
i instynktowny chłonąć wiedzę, kształtować postawy i umiejętności, wyzwalając zarazem
– zdolności, ekspresję, zapał oraz dużo radości!
Przez cały rok pracujemy na bazie wielu utworów. Praktycznie co tydzień poznajemy
nowe piosenki! Niektóre są szczególnie przez dzieci i nauczycieli lubiane oraz z większym
zaangażowaniem wykonywane – dzieci są przy nich bardziej ROZŚPIEWANE!
Ideą

konkursu

wczesnoszkolną

jest
-

zaprezentowanie
wybranej

przez

ulubionej

grupę

przedszkolną

piosenki,

spośród

lub

klasę

utworów

wykorzystywanych do pracy z dziećmi podczas przyswajania treści tematycznych
w ciągu roku.
Dzięki konkursowi „ROZŚPIEWANI”, nasze ulubione przeboje przedszkolne i szkolne,
polskie i angielskie hity – będą nam dłużej towarzyszyły oraz nas i innych cieszyły!

II.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
➢

Organizatorem

konkursu

„ROZŚPIEWANI”

jest

Przedszkole

Miejskie

nr

41

oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii
Krajowej w Gliwicach;
Osoby odpowiedzialne: Iwona Żukowska, Daria Komarnicka;
➢

Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Gliwice
– Pan Adam Neumann;

➢
III.

Patronem i Partnerem Konkursu jest - Teatr Miejski w Gliwicach.

CELE KONKURSU:
➢

Stwarzanie

możliwości

szerszej

prezentacji

umiejętności

muzycznych

i artystycznych dzieci przedszkolnych oraz młodszych dzieci szkolnych z Gliwic
i okolic;
➢

Rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu i muzyki oraz rozwijanie wrażliwości
oraz aktywności artystycznej;

➢

Wspieranie

talentów

muzycznych

oraz

rozwijanie

zdolności

wokalnych

i artystycznych u młodych wykonawców;
➢

Rozwijanie zdolności językowych wśród dzieci;

➢

Popularyzowanie działań artystycznych oraz propagowanie kultury muzycznej
wśród dzieci;

➢

Uczestniczenie

w

wydarzeniach

kulturalnych

pobudzających

działalność

i kreatywność w dobie sytuacji pandemii COVID-19.

IV.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Adresatami konkursu są przedszkola i szkoły z Gliwic i okolic. Konkurs przeznaczony
jest dla grup przedszkolnych oraz klas edukacji wczesnoszkolnej.
2. Nauczyciel przystępujący do konkursu zgłasza grupę przedszkolną lub klasę oraz
dostarcza nagranie prezentacji wybranej piosenki w wykonaniu dzieci z danej grupy
lub klasy.
3. Konkurs obejmuje kategorie wiekowe i językowe – prezentacje piosenek polskich
oraz wykonanych w języku angielskim.
4. Prezentowany utwór uczestnicy wykonują w dowolny sposób: z towarzyszeniem
akompaniamentu

instrumentalnego

lub

nagranego

podkładu

muzycznego.

Uwzględniane mogą być także ciekawie wykonane i przedstawione nagrania bez
akompaniamentu instrumentu lub podkładu muzycznego.

5. Uczestnicy

mogą

zaprezentować

prosty

układ

sceniczny,

ciekawy

strój

oraz dodatkowe akcesoria mogące uatrakcyjnić występ.
6. Przy wyborze utworu należy kierować się Ideą Konkursu. W Konkursie mile
widziany jest szeroki zakres tematyczny utworów poznawanych w ciągu roku
i wykonywanych podczas zajęć z dziećmi, za wyjątkiem piosenek związanych
z tematyką świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka czy Dnia Mamy i Taty –
które są tematem specjalnych wydarzeń w przedszkolu i w szkole im poświęconych
– jak inne konkursy, uroczystości (np. Jasełka).

7. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez dostarczenie:
a) wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1) wraz
ze zgodą

na

przetwarzanie

danych

osobowych

oraz

Oświadczenia-Zgody

na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2);
b) nagrania video lub linku do nagrania prezentującego wykonanie przez grupę
lub klasę wybranego utworu;
c) wypełnionej i podpisanej przez rodziców każdego dziecka uczestniczącego
w konkursie (nagraniu) – Zgody na udział dziecka w konkursie wraz ze Zgodą
na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3);
d) wypełnionego i podpisanego przez rodziców każdego dziecka uczestniczącego
w konkursie Oświadczenia-Zgody na wykorzystanie wizerunku. (Załącznik nr 4).

8. Nagranie konkursowe oraz dokumentację konkursową można dostarczyć na
trzy sposoby:
−

pocztą

elektroniczną

na

adres:

rozspiewani@zso5.gliwice.pl

(prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4RE8WK0aEkqhS0yip8wVz
Nd1vDBP0-ZCnBOO-Z8DMTNUMjNXOEsyR09POTVHNEpJRVg2V05TV0REMy4u)
−

osobiście (prezentacja nagrania na płycie CD lub na pendrive) na podany
niżej adres,

−

pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 44-122 Gliwice, ul. Sikornik 34,
z dopiskiem: KONKURS „ROZŚPIEWANI”.

V.

KATEGORIE KONKURSU:
W ramach konkursu wyodrębniono następujące kategorie wiekowe i językowe:
1. Grup 3-4 latków (w kategorii polskiej piosenki)
2. Grup 5-6 latków (w kategorii polskiej piosenki)
3. Grup 3-4 latków (w kategorii piosenki po angielsku)
4. Grup 5-6 latków (w kategorii piosenki po angielsku)
5. Klas I (w kategorii polskiej piosenki)
6. Klas II (w kategorii polskiej piosenki)
7. Klas III (w kategorii polskiej piosenki)
8. Klas I (w kategorii piosenki po angielsku)
9. Klas II (w kategorii piosenki po angielsku)
10. Klas III (w kategorii piosenki po angielsku)

VI.

TERMINY KONKURSU:
1. Termin zgłoszeń do konkursu i dostarczenia nagrań upływa z dniem 12 marca
2022 r.
2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników – 31 marca 2022 r.
3. Data Koncertu Laureatów Konkursu „Rozśpiewani” (którego organizacja uzależniona
jest od sytuacji i warunków epidemiologicznych) - zostanie podana w terminie
późniejszym.

VII.

KRYTERIA OCENIANIA
1. Komisja Konkursowa (której skład stanowią profesjonalni muzycy, nauczyciele
muzyki, śpiewu, absolwenci akademii muzycznych) - wyłoni Zwycięzców konkursu
„Rozśpiewani”.
2. Jury

oceniać

będzie:

muzykalność,

walory

głosowe,

brzmienie

zespołu

(grupy/klasy), dykcję, sposób aranżacji, ogólny wyraz, prezencję muzyczną

i wrażenie

artystyczne,

poprawność

wykonania,

poprawność

oryginalność, ciekawą interpretację oraz inne środki artystyczne.
3. Wszystkie decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

językową,

VIII.

NAGRODY:
1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa przyzna nagrody i ewentualne
wyróżnienia.
2. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
laureatów.
3. Grupy i klasy, które zostaną uznane za najlepsze w konkursie, zostaną zaproszone
do udziału w Koncercie Laureatów konkursu „Rozśpiewani”.
4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

IX.

INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Organizacja

Koncertu

epidemiologicznej.

Laureatów

Organizator

uzależniona

zastrzega

sobie

jest

od

prawo

przebiegu

sytuacji

do

planów

zmian

w zależności od sytuacji i warunków niezależnych od organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka
potrzeba.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje
również o wszystkich sprawach związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym
Regulaminem.
4. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu.

X.

KONTAKT
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać u koordynatorów konkursu:
p. Iwony Żukowskiej i p. Darii Komarnickiej, pod numerami telefonów:
693 410 223, e-mail: i.zukowska@zso5.gliwice.pl
519 829 003, e-mail: d.komarnicka@zso5.gliwice.pl

Wszystkim uczestnikom życzymy wspaniałej zabawy
oraz muzycznej przygody z piosenką szkolną i przedszkolną

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
DO UDZIAŁU W MIEJSKIM KONKURSIE
PIOSENKI SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ „ROZŚPIEWANI”

Imię i Nazwisko Nauczyciela:
......................................................................................................................
Telefon kontaktowy, e-mail:
....................................................,.................................................................
Pełna nazwa i adres placówki:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Grupa/Klasa:.................................................................................................
Tytuł prezentowanego utworu:
......................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby
przeprowadzenia Miejskiego Konkursu Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej pt. „ROZŚPIEWANI” zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.

................................................................
data i czytelny podpis

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
(osoby pełnoletniej)

Ja, niżej podpisany/podpisana ...............................................................................,
wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach,
44-122

Gliwice,

Sikornik

34,

na

potrzeby

Miejskiego

Konkursu

Piosenki

Szkolnej

i Przedszkolnej „ROZŚPIEWANI”. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona
ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek może być użyty do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także
zestawiony

z

wizerunkami

innych

osób,

może

być

uzupełniony

towarzyszącym

komentarzem, natomiast nagrania filmowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz
w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym
rozpowszechnianie

w

Internecie

oraz

zamieszczenie

w

materiałach

promocyjnych

i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

..........................................................
(data)

...........................................................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 3

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA
W MIEJSKIM KONKURSIE PIOSENKI SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ
„ROZŚPIEWANI”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...............................................................,
(imię i nazwisko dziecka)

z grupy/klasy .............................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(nazwa i adres placówki)

w Miejskim Konkursie Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej „ROZŚPIEWANI”, którego
organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach.

..........................................................
(data)

...........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
na potrzeby przeprowadzenia Miejskiego Konkursu Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej pt. „ROZŚPIEWANI” zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.)
w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.

..........................................................
(data)

...........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka ....................................................................................................,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich

nośnikach, w tym w postaci fotografii

i dokumentacji filmowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach, 44-122
Gliwice, Sikornik 34, na potrzeby Miejskiego Konkursu Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej
„ROZŚPIEWANI”. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo
ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. Niniejsza
zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym rozpowszechnianie w Internecie oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty
w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych mojego
dziecka.

..........................................................
(data)

...........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

