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I KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

„PRZEDSZKOLAKI KOLĘDUJĄ 
JEZUSKOWI” 

 

Przedszkole w Gniewie jako organizator zaprasza do 
wzięcia udziału w konkursie piosenki przedszkolnej            

w formie on-line 

 

Projekt realizowany jest przy współpracy  

z Burmistrzem Miasta i Gminy Gniew 

oraz Parafią Świętego Mikołaja w Gniewie 

      

Celem konkursu jest: 
• Promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci; 
• Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci; 
• Wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień; 
• Budzenie wiary we własne siły i talent; 
• Rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki; 
• Przegląd różnych form śpiewu (indywidualnie, zespołowo); 
• Prezentacja kolęd i pastorałek przez przedszkolaków. 

 

Konkurs piosenki jest formą zamkniętą , skierowaną do dzieci w 
wieku przedszkolnym 3-6 lat ze wszystkich placówek oświatowych z 
terenu gminy Gniew.            

 

W konkursie w formule online mogą brać udział zarówno soliści, jak i zespoły 
(maksymalnie trzy osoby). 

Zgłoszenia należy przesłać do  14 grudnia (poniedziałek) 2020 r. 

 



 

 

 

REGULAMIN: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie jednej piosenki – kolędy 
lub pastorałki wykonanej przez dziecko lub zespół. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach: 

a) 3 / 4 - latki soliści 

b) 3 / 4 - latki zespoły 

c) 5 / 6 - latki soliści 

d) 5 / 6 – latki zespoły 

3. Uczestnik przygotowuje jeden utwór muzyczny – wykonanie z półplaybackiem 
lub akompaniamentem, a czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut. 

4. Nagranie powinno być zrealizowane powszechnie dostępnym sprzętem: 
kamera, telefon, tablet w układzie poziomym w sposób statyczny. 

5. Nagraną piosenkę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia i zgodą 
rodzica lub opiekuna należy przesłać  do Organizatora na adres: 
przedszkolegniew@gmail.com lub klugen@poczta.onet.pl w formie linku do 
nagrania (ze względu na wielkość pliku można w tym celu wykorzystać serwis 
wetransfer.com lub udostępnienie na dysku Google) 

W związku z RODO opiekun zespołu musi dołączyć indywidualne zgody 
Rodziców/opiekunów poszczególnych dzieci - członków zespołu! 

(załączniki mogą być przesłane w formie skanu lub zdjęcia.) 

6. Termin nadsyłania nagrań mija 14 grudnia 2020.  

7. Udział dziecka w konkursie zgłasza nauczyciel. 

8. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o 
manipulację wykonania organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
takiego zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów uczestnika.  

9. Oceny występów dokonywać będzie Jury powołane przez organizatora 
konkursu. 

Jury oceniać będzie: 

 Dobór repertuaru  

mailto:przedszkolegniew@gmail.com


 Interpretację utworu 

 Ogólny wyraz artystyczny 

 

 

10. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać 1,2,3  miejsce w kategorii solista 
3,4-l. i solista 5,6-l. oraz  1,2,3 miejsce w kategorii zespół. 

11. Każde przedszkole biorące udział w festiwalu otrzyma dyplomy uczestnictwa 

12. Decyzja Jury jest ostateczna. 

13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu. 

14. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 
zapisanych w regulaminie.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 18 grudnia 2020r. na stronie 
internetowej www.przedszkole gniew. 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY! 

 

 

Kontakt w sprawie konkursu: 

Przedszkole w Gniewie 

83-140 Gniew, Ul. Stroma 1 

TEL/FAX: 58 535 22 00 

Osoba odpowiedzialna: Pani Aneta Kluk 

           Telefon: 531 450 802 

                               e-mail: klugen@poczta.onet.pl       

 

http://www.przedszkole/

