
Regulamin  

I I Konkursu Wokalnego „Piosenka Małolata” 

Organizator: 

Stowarzyszenie „Galiarda” 

ul. Junacka 2/2 

60-152 Poznań 

tel. 602234564 

Współorganizator: 

Klub „Raszyn” 

ul. Rynarzewska 9 

60-133 Poznań 

61 8610884 

patronat honorowy: 

Szkoła Podstawowa nr 4 

im.J.Brzechwy 

Swarzędz 

koordynator: 

Beata Adamska 

602234564 

1. Miejsce konkursu: 

Klub „Raszyn” 

ul. Rynarzewska 9 

60-133 Poznań 

2. Termin konkursu 

Przesłuchania konkursowe 28.10.2016 r, godz. 11:00 

Próby mikrofonowe od godz.9:30 

3. Cele konkursu: 

-Popularyzacja muzykowania wśród dzieci od najmłodszych lat. 

-Upowszechnianie pozytywnych wzorców wychowania muzycznego. 

-Promowanie różnych form działalności muzycznej. 

-Wymiana doświadczeń instruktorów wynikających z pracy z dziećmi. 

-Możliwość pokazania umiejętności dzieci szerszej publiczności. 

4. Uczestnicy: 

Dzieci od 6 do 12 lat. Zgłoszenia do konkursu mogą być kierowane przez szkoły, przedszkola 

oraz instytucje prowadzące działalność w ramach edukacji artystycznej. Istnieje również 

możliwość zgłaszania uczestników samodzielnie przez rodziców. W konkursie biorą udział 

soliści wokaliści w dwóch grupach wiekowych.  

5. Repertuar: 

W czasie przesłuchań konkursowych soliści wykonują jeden utwór w języku polskim. 



6. Kategorie : 

- I dzieci od 6 do 9 lat 

-II dzieci od 10 do 12 lat 

O przydziałe do kategorii decyduje rok urodzenia ! 

7. Kryteria oceny: 

-Dobór i dostosowanie repertuaru do wieku i możliwości wykonawczych. 

-Umiejętności sceniczne. 

-Dykcja 

-Wyraz artystyczny. 

-Stopień trudności prezentacji. 

8. Nagrody: 

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii. Organizator przewiduje przyznanie 

nagród specjalnych. Werdykt jury jest ostateczny. 

9. Zgłoszenia do konkursu: 

Kartę zgłoszenia należy przesłać wyłącznie drogą mailową na adres: konkurs-

piosenka.malolata@wp.pl wraz z kopią potwierdzenia wpłaty akredytacji w wysokości 25,- 

podkładu muzycznego w formacie mp3 lub informacji o rodzaju akompaniamentu, do dnia 

21.10.2016 roku . Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie na numer konta: Alior Bank 11 2490 

0005 0000 4500 3351 0576 w tytule prosimy wpisać: wpłata na cele statutowe – Konkurs 

Piosenki Małolata- imię i nazwisko uczestnika 

10. Postanowienia końcowe: 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Oferujemy słodkie przekąski i napoje ciepłe i 

zimne. 

Życzymy sukcesów artystycznych ! 

 


