
 

            

 

 

 

                            

REGULAMIN 

I POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI 

Lipka 2018 

 „Naród, który przestaje śpiewać, przestaje żyć.”  

Oskar Kolberg 

 

 1. Organizator konkursu: 

 Patronat Honorowy sprawuje Starosta Złotowski oraz Wójt Gminy Lipka 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce  

2. Partnerzy konkursu: 

• Starostwo Powiatowe w Złotowie, 

• Gmina Lipka, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipce, 

• Gminny Ośrodek Kultury w Lipce, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce, 

• Bank Spółdzielczy w Lipce, 

• Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. 

 

 3. Cele konkursu: 

• rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych dzieci i młodzieży, 

• ukazanie wychowawczej roli muzyki w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą, 

• kształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu jako forma profilaktyki od uzależnień, 

poprzez rozwijanie swojej muzykalności, 

• poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych, 

• wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego, 

• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

• twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów, 



• promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości, 

• promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie, 

• popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 

• wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w 

zakresie muzyki, 

• rozwijanie talentów estradowych, 

• integracja grup rówieśniczych. 

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

 4. Terminy:  

I POWIATOWY KONKURS PIOSENKI - LIPKA 2018 odbędzie się 30 maja 2018 roku o 

godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce. Każda placówka (Przedszkola, Szkoły 

Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi mogą wybrać max. 2 przedstawicieli w każdej 

kategorii wiekowej (swoich najlepszych wokalistów wybranych z wewnątrz/ podczas 

przedszkolnych i szkolnych castingów).  

5. Uczestnicy konkursu: 

Do udziału zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi z powiatu 

złotowskiego. Uczestnicy zostaną podzielni na 4 kategorie wiekowe: 

I PRZEDSZKOLA  

II KLASY I-III 

III KLASY IV-VI 

IV VII i KLASY GIMNAZJAKLNE 

• Utwory podczas konkursu wykonywane są w języku polskim – tematyka utworu dowolna. 

• W konkursie oceniani będą uczniowie w kategorii – solista. 

• Ocenie podlegać będzie (dobór repertuaru stosowny do wieku uczestnika, intonacja, 

dykcja, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny). 

6. Kryteria oceny: 

• dobór repertuaru, 

• emisja głosu, dykcja, intonacja, 

• sposób prezentacji utworu, 

• ogólne wrażenia artystyczne. 

  

7. Przebieg konkursu: 

Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór, którego czas trwania nie powinien przekroczyć 

czterech minut (przy czym mnogość zwrotek - powyżej dwóch - powinna być uzasadniona ich 

odmienną aranżacją). 



Podczas przesłuchań organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, odtwarzacz CD, 

komputer (dopuszcza się półplayback). 

Odczytywanie werdyktu jury i wręczenie nagród odbędzie się po wysłuchaniu uczestników 

danej kategorii. 

Kolejność solistów oraz przybliżony czas występów grup z danej kategorii zostanie przesłana 

na emaila danych placówek 23 maja. 

Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, bądź wyróżnienia i pamiątki. Osoby 

które zajmą I, II, III miejsce w danej kategorii otrzymają statuetki i atrakcyjne nagrody. 

8. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników konkursu i ich opiekunów. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w 

czasie trwania konkursu. Ubezpieczenie uczestników należy do instytucji delegującej. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminowych. Sprawy nieujęte w 

regulaminie rozstrzyga organizator. 

11. Zgłoszenia: 

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 16 maja 2018 roku na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce ul. Szkolna 6, 77-420 Lipka,  

tel./fax (067) 266 57 72, 266 50 22,  

bądź drogą e-mailową 

zslipka@wp.pl. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu:  

Sylwia Pyrc tel. 696 292 231 

Koordynatorzy konkursu: 

Sylwia Pyrc 

Aneta Gortat – Kruk  

Marcelina Wiecka 

 

Serdecznie zapraszamy :o) 

                                                                                                 Organizatorzy 
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