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Zespół Szkół w Kąkolewie  

zaprasza do udziału 

w XI Międzyszkolnym Konkursie Śpiewaczym 

 

 

 

REGULAMIN 
 

XI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ŚPIEWACZEGO 

~ KOLĘDY, PASTORAŁKI, PIOSENKI ZIMOWE ~ 

 

 
Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Kąkolewie. 

3. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół gminy Osieczna oraz innych szkół wiejskich, 

przede wszystkim powiatu leszczyńskiego. 

4.    Cele Konkursu: 

- rozpowszechnianie i propagowanie amatorskiej twórczości estradowej, 

- stworzenie warunków do szerokiej prezentacji wokalnej twórczości dziecięcej 

i młodzieżowej, 

- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród 

dzieci i młodzieży, 

- wzbogacenie oferty kulturalnej dla społeczności Zespołu Szkół w Kąkolewie. 

 

 

Uczestnicy Konkursu 

 

1. W przesłuchaniach uczestniczyć mogą soliści oraz zespoły i grupy wokalne (nie chóry).  

2. Kategorie wiekowe: 

- solista/ka I – III kl. Szkoły Podstawowej, 

- solista/ka IV – VI kl. Szkoły Podstawowej, 

- solista/ka I – III kl. Gimnazjum, 

- zespół lub grupa wokalna (w tej kategorii nie ma podziału ze względu na wiek 

uczestników). 

Szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 osoby w każdej kategorii, z wyjątkiem 

zespołu lub grupy wokalnej – nie dotyczy uczniów Zespołu Szkół w Kąkolewie. 

3. Uczestnicy Konkursu  wykonują jeden utwór w tylko jednej wybranej kategorii.  

 

 

Organizacja Konkursu 

 

1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 7 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 w Zespole Szkół 

w Kąkolewie. 

2. W Konkursie można prezentować jeden utwór (kolędę, pastorałkę lub piosenkę zimową) 

z akompaniamentem lub a cappella. Uczestnik może zaprezentować się tylko jeden raz. 



    Organizator dopuszcza także wykonywanie własnych kompozycji. 

3. Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi  płytę CD w formacie Audio 

z nagraniami  utworów  i kartę zgłoszenia (w formie czytelnej, z podaniem imion i nazwisk 

autorów tekstu i muzyki). 

4. Płyta musi być opisana (imię i nazwisko, tytuł piosenki). 

5. Organizator zapewnia wykonawcom profesjonalne nagłośnienie, instrument klawiszowy 

Yamaha PSR-540, odtwarzacz CD. Nie dopuszcza się podkładów muzycznych 

w formacie MP3 i MP4. 
6. O kolejności występu zdecyduje losowanie (lista pisemna zostanie wywieszona w dniu 

Konkursu na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół). 

 

Ogłoszenie wyników 

 

1. W swej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:  

- interpretacja, 

- intonacja, 

- muzykalność, 

- warunki głosowe. 

2. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po przesłuchaniu uczestników. 

 

Postanowienia końcowe 

  

1. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

    przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają we własnym zakresie.  

3. Przekazanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie  

    i przetwarzanie. 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację  nazwisk  

    uczestników i opiekunów artystycznych  oraz zdjęć  na stronie internetowej Organizatora.  

5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby 

    uczestników (maksymalnie 50 prezentacji) - decydująca będzie data wpływu zgłoszenia. 

6. Zgłoszenia do Konkursu, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 

7. Organizator powołuje jury, które decyduje o przyznaniu miejsc oraz podziale nagród. 

8. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy, zwycięzcy nagrody rzeczowe. 

    Zgłoszenia prosimy przesłać do 17 grudnia 2015 r. na adres: 

 

Zespół Szkół w Kąkolewie 

Kąkolewo, ul. Krzywińska 14 

64-113 Osieczna 

lub pocztą elektroniczną: 

poprawska.anna@gmail.com 

nowacki-dominik@wp.pl 

Szczegółowych informacji udzielają: 

Anna Poprawska  607 641 405 

Dominik Nowacki  662 924 333 

 

8. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

 

 
 

 

 


