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1. Postanowienia ogólne: 

a) organizatorem I Konkursu Piosenki Wiosennej „Witaj Wiosno!” jest Szkoła Podstawowa  

nr 12 im. M. Kopernika w Starachowicach 

b) niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału w Konkursie          

oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przygotowaniem i przeprowadzeniem. 

2. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w Konkursie  przyjmowane będą do        

25 marca 2019 roku na adres e-mail koordynatora Konkursu: 

monika.bujnowska@sp12.starachowice.eu  lub osobiście w Szkole Podstawowej nr 12  

im. M. Kopernika w Starachowicach ul. Słoneczna 1a. 

b) zgłoszenia do konkursu  przyjmowane będą przy pomocy kart zgłoszeniowych, 

c) karty zgłoszeniowe wraz z regulaminem zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły. 

d) osobami odpowiedzialnymi za przebieg Konkursu jest Koordynator – Monika Bujnowska 

 (tel. 510 072 928) 

3. Termin i miejsce Konkursu: 

27.03.2019r.(środa), godz.10.00; 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Kopernika w Starachowicach, ul. Słoneczna 1a. 

4. Celem Konkursu jest: 

a) rozwijanie uzdolnień muzycznych, 

b) rozwijanie wiedzy na temat danej pory roku,  
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c) przedstawianie kultury polskiej związanej z wiosną; 

d) wyłonienie młodych talentów, 

e) promowanie aktywności twórczej wśród dzieci. 

5. Warunki oraz zasady udziału i przebiegu Konkursu: 

a)  w Konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym od 5 do 6 lat, 

b) w Konkursie może wziąć udział po trzech  uczestników z każdego Przedszkola, 

c) każdy uczestnik zgłasza jedną piosenkę o tematyce wiosennej, 

d) uczestnik powinien śpiewać piosenkę z podkładem muzycznym najlepiej w formacie mp3 

przesłanym wcześniej e-mailem lub z płyty CD,  

e) podkład muzyczny powinien być instrumentalny, 

f) opiekunowie uczestników dokonują zgłoszenia na specjalnej karcie zgłoszeniowej, będącej 

załącznikiem do Regulaminu do dnia 25 marca 2019r. do Koordynatora Konkursu lub Szkoły 

Podstawowej nr 12 i. M. Kopernika w Starachowicach. 

g) Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, urządzenia odtwarzające. 

6. Ocena i nagrody:  

a) uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów, 

b) jurorzy oceniający wykonawców w trakcie Konkursu będą brać pod uwagę: 

 dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy) i stronę muzyczną  

(walory głosowe, muzykalność), 

 interpretację utworu, 

 ogólne wrażenie artystyczne (kostium, osobowość sceniczna). 

c) w wyniku oceny, Jury przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. 

7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Konkursu, zmiany czasu trwania Konkursu, warunków udziału. 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz 

publikowania zdjęć w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a powstały materiał 

będzie wyłączną własnością Organizatora. 

3. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będą Organizatorzy 

Konkursu.   



 

Karta zgłoszeniowa  

I Konkurs Piosenki Wiosennej 

„Witaj Wiosno!” 

Starachowice 2019 

 

 

1. Nazwa i adres placówki: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Tytuł piosenki: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

4. Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) uczestnika konkursu, tel. kontaktowy 

 

           …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………. 

(pieczątka i podpis Dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

I NA PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/ny ……………………………………………………………………. wyrażam 

zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka…………………………… 

…………………………………. …………………w ramach I Konkursu Piosenki Wiosennej 

„Witaj Wiosno!” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 im. M. Kopernika w 

Starachowicach. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fonografie, filmy lub nagrania                      

z wizerunkiem mojego dziecka wykonane podczas konkursu mogą być zamieszczone na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 im. M. Kopernika w Starachowicach, a także na jej  

portalach społecznościowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w ramach I Konkursu 

Piosenki „Witaj Wiosno!” zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r., o Ochronie Danych Osobowych.  

 

 

   ………………………………………………………. 

    (data, podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 


