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REGULAMIN 
XIV MIEJSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW     

22.02.2020r. GALERIA KORONA KIELCE 
1. Organizator: I Społeczna Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Kielcach, Galeria „Korona” Kielce. 

2. Cele festiwalu:  

   * popularyzacja piosenek dla dzieci, 

   * rozwijanie wrażliwości muzycznej, 

   * wychowanie przez sztukę, 

   * możliwość prezentacji umiejętności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym, 

   * wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi uzdolnionymi artystycznie                           

i podejmującymi próbę pokonywania własnych słabości i integracja kieleckich szkół i przedszkoli. 

3. Termin i miejsce: 

Festiwal odbędzie się 22.02.2020r. o godzinie 11.00 na scenie Galerii Korona Kielce. 

Uczestników wraz z opiekunami prosimy o przybycie 30 minut przed rozpoczęciem prezentacji                             

i zgłoszenie obecności u organizatorów.                                                                                                  

4. Założenia regulaminowe: 

  *  w festiwalu mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym 5 i 6 lat, 

  * przedszkole lub szkoła mogą być reprezentowane przez maksymalnie: jednego solistę oraz jeden 

zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny, w każdej kategorii wiekowej,  

  * zespoły mogą liczyć max. 3 osoby,  

  * uczestnicy przeglądu wykonują jedną piosenkę zgodną tematycznie z hasłem festiwalu oraz 

oddają do oceny pracę plastyczną o treści związanej z hasłem konkursu - technika dowolna, format   

pracy A3 (prace konkursowe powinny być podpisane), 

  * organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział w konkursie,  

  *wykonawcy prezentują piosenki z akompaniamentem własnym                                                       

lub do tzw. półplaybacków, zarejestrowanych na płytach CD / uczestnicy posługujący się pełnymi 

playbackami nie podlegają ocenie/, 

  *  występy będą oceniane w dwóch kategoriach: soliści oraz zespoły, 

  * uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z potrzebami 

konkursu. 

5. Profesjonalne jury oceniać będzie: 

    * dobór repertuaru, 

    * interpretację utworu, 

    * pracę plastyczną, 

    * ogólny wyraz artystyczny. 

6. Informacje dodatkowe: 

  *zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 10 lutego 2020r. wysyłając fax                            

pod numer telefonu 41 361-33-55 lub e-mail na adres sekretariat@spoleczna.edu.pl                         

(zgłoszenia telefoniczne  nie będą przyjmowane) 

  * należy podać nazwę i adres przedszkola lub szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko    

    wykonawcy oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tytuł i autorów piosenki,                                               

  * uczestnicy przyjeżdżają pod opieką nauczycieli lub opiekunów na koszt własny, 

  * wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i drobne upominki za udział w konkursie, 

  * laureaci otrzymują nagrody i dyplomy, 

  * nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy, 

  * organizator zapewnia profesjonalny sprzęt nagłaśniający, słodki poczęstunek, a także miłą   

atmosferę i niezapomniane przeżycia. 

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy! 
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