
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  NR 3
Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI 

IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ
W RADOMIU 

POD PATRONATEM: 

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

KOZIENICKIEGO DOMU KULTURY 
IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA W KOZIENICACH

AMFITEATRU W RADOMIU

MA  ZASZCZYT ZAPROSIĆ 
DZIECI W WIEKU 5-6 LAT

DO UDZIAŁU 
W OGÓLNOPOLSKIM

KONKURSIE WOKALNYM 
„MUZYCZNA WIELKANOC NA LUDOWO”



REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU WOKALNEGO

,,MUZYCZNA WIELKANOC NA LUDOWO” 

1.ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole  Publiczne  nr  3  z  Oddziałami  Specjalnymi  im.  J.  Porazińskiej  w  Radomiu
ul. Olsztyńska 12 w Radomiu
tel. 48 344-97-84
e-mail: sekretariat@przedszkole3.radom.pl

2.PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:

 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach

 Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu    

 Amfiteatr w Radomiu

3.ADRESACI KONKURSU:

Dzieci 5-6 letnie z Przedszkoli z całej Polski 

4.TERMINY:

1. Czas trwania konkursu: 

21.03.2022 r. –13.04.2022 r.

2. Ostateczny termin przesyłania nagrań:13.04.2022 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia  21.04.2022 r. 

3. Konkurs składa się z jednego etapu. 

4. Udział zgłoszonych uczestników jest bezpłatny

5.CELE KONKURSU:

 Popularyzacja wśród dzieci i nauczycieli utworów muzycznych związanych z tradycją

świąt wielkanocnych, 

 Rozwijanie zdolności wokalnych dzieci,

 Stwarzanie dzieciom uzdolnionym muzycznie okazji do rozwijania i zaprezentowania 

swoich talentów,



 Rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu i muzyki, 

 Integracja środowisk przedszkolnych.

6.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych z kategorii wiekowej- dzieci

5-6 letnich.

 Każda placówka może zgłosić do konkursu 2 nagrania.

 Każdy uczestnik  konkursu wykonuje  indywidualnie  jedną  piosenkę o  tematyce

wielkanocnej, dostosowanej do wieku i możliwości wokalnych dziecka.

 Utwór musi być wykonany w języku polskim.

 Uczestnicy konkursu mogą zaśpiewać piosenkę a capella (czyli  sam śpiew, bez

akompaniamentu), przy akompaniamencie instrumentów muzycznych lub 

                  z podkładem muzycznym.

 Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut.

 Wykonania  nagrywamy telefonem  komórkowym,  aparatem  bądź  kamerą  

w formacie mp4.

 Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym)  

w sposób statyczny.

 Nagranie  nie  może  być  obrabiane  (przerabiane  dźwiękowo  i  obrazowo,

montowane studyjnie). 

 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. 

 Występ nie może obrażać uczyć innych osób ani zawierać niestosowanych treści. 

 Nagrania nadesłane po terminie nie będą oceniane.

 Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie

danych osobowych i  publikację  wizerunku w celach  związanych  z organizacją

konkursu.  Nagrania  będą  publikowane  na  stronie  internetowej  oraz  Facebooku

Przedszkola Publicznego nr 3   z Oddziałami Specjalnymi im. Janiny Porazińskiej

w Radomiu oraz na stronie internetowej oraz Facebooku Instytucji,  które objęły

Patronat nad Konkursem.  



 Nagrania nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora. Zastrzegamy

sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji Konkursu i Placówki.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pliku z nagraniem zgody

na przetwarzanie danych osobowych (ZAŁĄCZNIK 1) oraz  karty zgłoszeniowej

(ZAŁĄCZNIK 2). 

***Przyjmowane  będą  tylko  kompletne  zgłoszenia,  tj.  zawierające  prawidłowo

wypełnione karty zgłoszeń, oświadczenia oraz nagrania*** 

 Nagranie  wraz z załącznikami należy  przesłać do dnia  13.04.2022 na adres:  

konkurswokalnypp3@gmail.com 

 W  przypadku  braku  możliwości  przesłania  pliku  poprzez  niektóre  poczty

elektroniczne (ze względu na jego wielkość), do wysłania można wykorzystać serwis:

wetransfer.com  

 Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.   

7. KRYTERIA OCENY JURY:

 Zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu.

 Interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny (kostium, choreografia).

 Opanowanie pamięciowe tekstu piosenki.

 Intonacja i poprawność wykonania. 

 Pomysłowość i muzykalność.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Nagrania  ocenione będą przez niezależną Komisję powołaną przez Organizatora. 

2. Spośród nadesłanych  utworów  Komisja  wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia.  

3.Podstawą  do  sformułowania  werdyktu  jest  wysłuchanie  przez  powołaną  Komisję

wszystkich uczestników konkursu 

4. Decyzje Komisji  są ostateczne i nie podlegają zmianie.



9. NAGRODY:

 Lista  Laureatów  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  oraz  profilu

społecznościowym Facebook Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Specjalnymi

im. Janiny Porazińskiej w Radomiu

 Laureaci:  I,  II,  III  miejsce  oraz  osoby  wyróżnione  otrzymają  dyplomy  i  nagrody

rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udział w wersji elektronicznej (PDF)

 Nauczyciele otrzymają Podziękowanie za przygotowanie dziecka do Konkursu. 

 Szczegółowe informacje  o dniu i godzinie wręczenia nagród  zostaną przekazane  

po rozstrzygnięciu konkursu. Pozostali  uczestnicy otrzymają dyplomy drogą mailową.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Zgłoszenie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  zapisanych   

w regulaminie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

 Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy: lub telefonicznie

konkurswokalnypp3@gmail.com

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 

Życzymy powodzenia!

Organizatorki  Konkursu: Paulina Starnawska, Lucyna Szymańska, Izabela Brzeska,

Agnieszka Dylor



ZAŁĄCZNIK 1.

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  przez  Przedszkole  

Publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi  im. Janiny Porazińskiej w Radomiu danych

osobowych  mojego  dziecka  w  celach  uczestnictwa  w  OGÓLNOPOLSKIM

KONKURSIE WOKALNYM „MUZYCZNA WIELKANOC NA LUDOWO”.

*Brak zgody, będzie jednoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

2. Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  i  wykorzystanie   przez

Przedszkole  Publiczne  nr  3  z  Oddziałami  Specjalnymi   im.  Janiny  Porazińskiej  

w  Radomiu  wizerunku  mojego  dziecka  rejestrowanego  podczas  nagrań  i  udziału  

w konkursie ,,MUZYCZNA WIELKANOC NA LUDOWO”,a także jego publikację na

stronie  internetowej  oraz  Facebooku  Placówki.  Jednocześnie  zgadzam  się  na

możliwość udostępnienia występu konkursowego mojego dziecka  i wykorzystanie go

w celach  promocji Konkursu przez Patronów Konkursu (Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach,Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz

Amfiteatr w Radomiu).

………………                                                                                                               …………….

Data                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna

prawnego

* wybrać właściwe



ZAŁĄCZNIK 2.

IMIĘ I NAZWISKO 
DZIECKA

WIEK DZIECKA

NAZWA, ADRES 
I TELEFON PLACÓWKI
 DO KTÓREJ  UCZĘSZCZA 
DZIECKO

IMIĘ I NAZWISKO 
OPIEKUNA/NAUCZYCIELA
POD KTÓREGO OPIEKĄ 
ZOSTAŁA WYKONANA  
PRACA

DANE KONTAKTOWE: 
TELEFON, E-MAIL


