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 VII FESTIWAL POSENKI DZIECIĘCEJ 
„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”  ON-LINE!!!

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W NAMYSŁOWIE
ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Wyjątkowo w tym roku konkurs odbędzie się w formie online ze
względu na zagrożenie epidemiologiczne. 

CELEM FESTIWALU JEST:
• promowanie aktywności twórczej wśród dzieci,
• budzenie we własne siły i talent,
• rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do 

śpiewu i muzyki,
• przegląd różnych form śpiewu (zespołowo, 

indywidualnie),
• prezentacja piosenek dziecięcych
• integracja przedszkolaków pochodzących z różnych 

placówek przedszkolnych, 
• promowanie przedszkola w środowisku.

REGULAMIN

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie (przy 
pomocy nauczyciela, rodzica) piosenki o tematyce 
dziecięcej wykonanej przez dziecko lub zespół.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony  w kategoriach:
a) 5/6 latki – soliści,
b) 5/6 latki – zespoły.

3. Konkurs składa się z II etapów:
a) I etap – jest to etap wewnętrzny w placówkach, etap ten
obejmuje wyłonienie reprezentantów z danego 
przedszkola spośród dzieci 5/6 letnich,
b)  II etap – odbywa się w formie ON-LINE 
(zamieszczenie nagrań na platformie wideo YOTUBE).

4. Każde przedszkole przygotowuje max 2 piosenki o 
tematyce dziecięcej. W konkursie wziąć może 
maksymalnie 3 dzieci z jednej placówki; tylko zespół 3 
osobowy (prezentują tylko 1 piosenkę)/ zespół 2 osobowy
i 1 solista (prezentują 2 piosenki)/ 2 solistów (2 piosenki).

5. Utwór muzyczny może być wykonany z półplaybackiem 
lub akompaniamentem, a czas prezentacji nie powinien 
przekraczać 5 minut.

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

7. Nagraną piosenkę wraz z wypełnionym formularzem 
zgłoszenia i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego należy 
przesłać do Organizatora na adres: 
przedszkole.namyslow@gmail.com  w formie linku do 
nagrania (ze względu na wielkość pliku można w tym 
celu wykorzystać serwis https://wetransfer.com/ lub 
udostępnienie na dysku Google.

8. Termin nadsyłania nagrań mija 30 kwietnia 2021 roku
do godz. 23.59.

9. Udział w konkursie zgłasza Placówka Przedszkolna z 
Gminy Namysłów.

10.Nagranie nie może obrażać uczuć innych osób ani 

https://wetransfer.com/
mailto:przedszkole.namyslow@gmail.com


zawierać niestosownych treści.
11.W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu 

lub podejrzenia o manipulację wykonania organizator 
zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i 
poinformowanie o tym Placówki Przedszkolnej.

12.Oceny występów dokonywać będzie Jury powołane przez 
Organizatora konkursu.
Jury oceniać będzie:

• dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, 
muzyczne, trafność doboru piosenki),

• interpretacja utworu i zaangażowanie wykonawcy - 
indywidualne podejście do prezentacji wokalnej,

• muzykalność: wyczucie rytmu i tempa melodii,
• ogólne wrażenie artystyczno-estetyczne wykonawcy.
13.W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1 

do 3 oraz wyróżnienie. Jury zastrzega sobie prawo do 
ustanawiania liczby miejsc nagradzanych. Wszyscy 
uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

14. Decyzja Jury jest ostateczna.
15.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator 

konkursu.
16.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

warunków zapisanych w regulaminie. 
17.Organizator zastrzega sobie do wprowadzenia zmian w 

regulaminie.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej przedszkola www.przedszkole-namyslow.pl do 
dnia 14 maja 2021 roku.

UWAGI KOŃCOWE:
• Organizator  zastrzega  sobie  prawo do publikacji  imion,

nazwisk,  zdjęć  i  informacji  o  laureatach  Festiwalu  na
stronie  internetowej  Przedszkola  Integracyjnego  w
Namysłowie, a także Urzędu Miejskiego oraz w Gazecie
Namysłowskiej.

• Regulamin  konkursu  i  karta  zgłoszenia  do  pobrania  na
stronie  internetowej  Przedszkola  Integracyjnego  w
Namysłowie – www.przedszkole-namyslow.pl.

• W  związku  z  RODO  nauczyciel/opiekun  wystawiający
zespół  do  konkursu  do  karty  zgłoszenia  musi  dołączyć
indywidualne zgody poszczególnych członków zespołu.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miej zabawy.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 2021 – solista
Formularz zgłoszeniowy 2021 – zespół
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