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PRZEGLĄD PIEŚNI LUDOWYCH ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA “ŚLĄSK” 

IM.  STANISŁAWA HADYNY  

Częstochowa, 30 października 2019 r. 
 

Regulamin konkursu 

I. Organizator: 

- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, 

- Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie. 

II. Adresaci: 

Dzieci w wieku przedszkolnym (sześciolatki) z terenu miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. 

III. Czas i miejsce konkursu: 

30 października 2019 roku, godz. 10.00–12.00. Rejestracja uczestników: godz. 9.30-10.00. 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, Aula Forum. 

IV. Cele konkursu: 

1. Wspieranie integralnego rozwoju dzieci w zakresie twórczości artystycznej poprzez 

umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych. 

2. Popularyzacja pieśni i piosenek ludowych opracowanych i wykonywanych przez Zespół 

Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji i kulturowego dziedzictwa 

narodowego. 

4. Kształtowanie wśród dzieci postaw prioregionalnych oraz przywiązania do Ojczyzny 

i  regionu. 

V. Warunki regulaminowe: 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (dzieci sześcioletnie) z terenu 

miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. 

2. W konkursie może wziąć udział jeden solista z danego przedszkola. 

3. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. W Przeglądzie udział 

weźmie pierwszych 15 zgłoszonych solistów. 
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4. Uczestnicy przeglądu mogą śpiewać a’capella lub z podkładem muzycznym 

przygotowanym przez opiekunów na nośniku magnetycznym (USB).  

Uczestnicy biorący udział w konkursie śpiewają tylko i wyłącznie z podkładem muzycznym 

(półplaybackiem). Nie dopuszcza się możliwości korzystania z pełnego playbacku (podkład 

wraz z wokalem). Przewodniczący Jury może podjąć decyzję o dyskwalifikacji wykonawcy.  

5. Podkłady muzyczne na nośniku pendrive lub w formie mp3 należy przekazać 

organizatorom do dnia 30 września 2019 r. na maila: arkabus@womczest.edu.pl  

6. Organizator zapewnia obsługę elektroakustyczną i techniczną.  

7. Łączny czas trwania prezentowanej piosenki nie może przekroczyć 5 minut. 

8. Występy oceniać będzie profesjonalne Jury składające się z muzyków, pedagogów oraz 

osób związanych ze środowiskiem artystycznym. 

9. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

10. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu 

przedstawione są w klauzuli informacyjnej dołączonej do regulaminu. 

11. Dane dziecka przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

biorącego udział w konkursie, pozyskanej przez placówkę – wzór załączony jest do karty 

zgłoszenia. 

12. Zgłoszenia udziału ucznia należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia, wypełnionej 

czytelnie pismem drukowanym lub elektronicznie oraz dostarczyć do organizatora 

konkursu. 

13. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym regulaminie. 

VI. Komisja konkursowa. 

1. Komisję konkursową powołuje organizator. 

2. Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu, po prezentacji wszystkich 

wykonawców i dokonaniu oceny przez komisję. 

VII. Komisja konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów: 

a) dobór repertuaru - treść i charakter zgodne z założeniami regulaminu; 

b) wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika; 

c) muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja); 

d) interpretacja utworów; 

e) ogólny wyraz artystyczny i estetyczny. 

 

VIII. Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia) należy kierować na adres: 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM" 

al. Jana Pawła II 126/130 

42-200 Częstochowa 

lub drogą elektroniczną: arkabus@womczest.edu.pl 

lub składać w sekretariacie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” do 23 września 

2019 roku. Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. O przyjęciu 

uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizatorzy potwierdzą e-mailem zakwalifikowanie uczniów do konkursu. 

mailto:arkabus@womczest.edu.pl
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Kontakt:  

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 w. 255 

dr Agata Arkabus – arkabus@womczest.edu.pl 

Anna Płusa – plusa@womczest.edu.pl 

 Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie, tel. 

34 3604159 

Iwona Ledwoń – iwona1161@wp.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
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