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XV MIEJSKI FESTIWAL PIOSENKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW ONLINE 
Wielkie marzenia małych dzieci 

20.04.-20.05.2021 r. 
 

1. Organizator: I Społeczna Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Kielcach. 
 

2. Cele festiwalu:  

   * popularyzacja piosenek dla dzieci, 

   * rozwijanie wrażliwości muzycznej, 

   * możliwość prezentacji umiejętności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym. 
 

3. Zasięg festiwalu: w festiwalu mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym 5 i 6 lat.  
                                                                  
4. Warunki uczestnictwa w festiwalu: 

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

zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny; zespoły mogą liczyć max. 3 osoby. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

* nagranie występu wokalnego z dowolnym utworem muzycznym, zgodnym tematycznie                      

z hasłem konkursu. Wykonaniu może towarzyszyć w tle dowolna aranżacja, stanowiąca muzyczny 

podkład.  

*zamieszczenie go na serwisie YouTube w postaci filmu i przesłanie organizatorom na wskazany 

adres: sekretariat@spoleczna.edu.pl karty zgłoszenia wraz z linkiem do swojej prezentacji.  

 KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA W ZAŁĄCZNIKACH                           

WRAZ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. 

* Film nie musi być profesjonalnej jakości (wystarczy jakość telefonu komórkowego). 

* Nagrania studyjne nie będą oceniane. 

*Zgłoszenie uczestnictwa wiąże się z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

i przetwarzanie podstawowych danych osobowych (imienia i nazwiska uczestnika oraz wieku) na 

stronie Zespołu Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach i na Facebooku szkoły, wyłącznie 

na potrzeby festiwalu. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgody wraz ze zgłoszeniem. 

Formularz ten został przesłany wraz z regulaminem i kartą zgłoszeniową.  
 

5. Profesjonalne jury oceniać będzie: 

    * dobór repertuaru, 

    * interpretację utworu, 

    * ogólny wyraz artystyczny. 

    * Spośród nadesłanych nagrań jury wybierze 4 najlepsze wykonania w kategorii solowej          

(I, II, III miejsce i wyróżnienie) i 4 najlepsze wykonania w kategorii zespołów (I, II, III 

miejsce  i wyróżnienie). 
 

6. Nagroda Publiczności: 

* Nagrania finałowe zostaną opublikowane w dwóch specjalnych postach konkursowych                                 

na platformie Facebook Zespołu Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach w komentarzach pod 

nimi. Laureatów Nagrody Publiczności festiwalu wyłonią użytkownicy Facebooka.  

Aby oddać głos na któregoś z wykonawców, należy polubić komentarz zawierający jego nagranie, 

za pomocą reakcji Lubię to (kciuk) lub Super (serduszko).  

Nagrody Publiczności Festiwalu otrzymają ci uczestnicy (zespół oraz solista), którzy uzyskają 

największą liczbę reakcji.  

Dla solisty, który otrzyma Nagrodę Publiczności przewidziana jest wyjątkowa nagroda - 

voucher na nagranie utworu w studiu  Centrum  Muzyki  EMPIRE w Kielcach. 
 

7. Informacje dodatkowe:  

* Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymują dyplomy i drobne upominki za udział w konkursie. 

 * Laureaci nagród i wyróżnień otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. 
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8.Terminy:  

     *  Do 20 maja – nadsyłanie nagrań obu kategorii (do godz. 20)  

     *  25 maja (godz. 10) – 27 maja (godz. 18) – głosowanie w kat. solowej, następnie ogłoszenie 

wyników.  

    * 28 maja (godz. 10) – 30 maja (godz. 18) – głosowanie w kat. zespołowej, następnie ogłoszenie 

wyników.  

    *  1 czerwca (godz.10)– ogłoszenie wyników na platformie Facebook Zespołu Szkół 

Społecznych im. M. Reja w Kielcach oraz na stronie internetowej szkoły: 

https://www.spoleczna.edu.pl/ 

  

9. Wymogi dotyczące nagrania filmików:  

* Filmy wyłącznie w orientacji poziomej z ujęcia statycznego. 

* Nagranie powinno w sposób jednoznaczny ukazywać twarz oraz całą sylwetkę uczestnika                                       

(lub uczestników). 

* Film może być nagrany za pomocą kamery lub telefonu komórkowego, tabletu, kamerki 

internetowej.   

* Dopuszczamy zarówno nagrania z mikrofonem jak i bez jego użycia. 

* Podkładem muzycznym użytym w nagraniu może być pół-playback (dopuszczane są chórki                            

w pół-playbacku, wyłącznie w kategoriach solistów) lub akompaniament własny. Dopuszczamy 

oczywiście także wykonania a capella. 

* Niedozwolone jest montowanie ścieżek video, dopuszczamy wyłącznie jedno ujęcie. 

* Film zamieszczamy na serwisie YouTube i tytułujemy wg wzorca: 

XV MIEJSKI FESTIWAL PIOSENKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW ONLINE                                                    

Wielkie marzenia małych dzieci - IMIĘ I NAZWISKO dziecka/dzieci – NAZWA 

REPREZENTOWANEJ PLACÓWKI – TYTUŁ UTWORU 

 

 

                                                                          Zapraszamy do udziału w festiwalu! 

 

                                                                           Organizatorki: Wiktoria Gruba, Marta Dętka 
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