
 

      

Regulamin V festiwalu piosenki 

przedszkolnej o zdrowiu i środowisku 

„Dzieciaki super śpiewaki”  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu wraz z Przedszkolem Niepublicznym „Bajkowy 

Zameczek” oraz Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie organizują V festiwal piosenki 

przedszkolnej o zdrowiu i przyrodzie  „Dzieciaki super śpiewaki” 

2) Przesłuchanie odbędzie się 11 czerwca 2015 r. od godziny 09:00 w Centrum Kultury „Karolinka” 

 w Radzionkowie. W festiwalu biorą udział przedszkolaki z Bytomia, powiatu tarnogórskiego i Piekar 

Śląskich. 

2. CEL KONKURSU 

1) Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dbania o własne zdrowie 

2) Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci 

3) Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów 

4) Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1) W festiwalu piosenki  biorą udział dzieci (soliści bądź duety) w dwóch grupach wiekowych w wieku 3 - 4 

 i  5 – 6 lat uczęszczające do przedszkoli na terenie powiatu tarnogórskiego, Bytomia oraz Piekar Śląskich.  

2) Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę, która porusza tematykę zdrowia bądź środowiska. 

 Nie może być to piosenka o Dinku z programu „Czyste powietrze wokół nas” . 

3) Czas trwania prezentacji wokalnej nie może przekroczyć 5 minut. 



 

4) Uczestnicy mogą śpiewać z osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym z płyty AUDIO CD.  

Płyty nagrana w innym formacie niż AUDIO wymagają własnego sprzętu do odtwarzania. Sprzęt 

potrzebny osobie akompaniującej należy przywieźć we własnym zakresie. 

5) Z jednego przedszkola w przesłuchaniach wziąć udział może maksymalnie 6 dzieci.  

6) Kandydatów należy zgłaszać do 22 maja 2015 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Bytomiu ( należy podać imię nazwisko wykonawcy, wiek, tytuł piosenki, nazwę przedszkole oraz 

imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego), telefonicznie 397 66 23 bądź pocztą elektroniczną 

oz@psse.bytom.pl .  

 

 

4. KRYTERIA OCENY I SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 
 

1) Ocenie poddana będzie:  

 

 Dobór repertuaru dostosowany do wieku 

 Muzykalność i walory głosowe 

 Osobowość sceniczną 

 

2) Skład Komisji Konkursowej stanowić będą: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej  w Bytomiu, przedstawiciel Centrum Kultury „Karolinka” oraz zaproszony gość.  

 

5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

 ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 Koncert finałowy połączony z wręczeniem nagród odbędzie się po przesłuchaniach około godziny 14:00.  

 W czasie obrad jury dla uczestników festiwalu przygotowana będzie niespodzianka  

 

6. NAGRODY KONKURSOWE 

1) Organizatorzy Konkursu gwarantują przyznanie nagród oraz dyplomów dla zwycięzców za zajęcie I, II 

 i III miejsca w obydwu kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.  

2) Każdy uczestnik nie nagrodzony miejscem ani wyróżnieniem otrzyma dyplom za udział w festiwalu. 

3) Dla nauczycieli oraz instruktorów, którzy przygotowują piosenkę przewidziane są podziękowania. 
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7. POZOSTAŁE USTALENIA 

1) Decyzja Komisji Konkursowej, co do wyboru I, II i III miejsca nie podlega odwołaniu. 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku, gdyby żadna  piosenka  

nie zostanie uznana przez Komisję oceniającą za spełniającą w pełni kryteria konkursu.  

3) Z obrad jury sporządzony zostanie protokół, stwierdzający przyznanie nagród. Protokół będzie do 

wglądu w PSSE Bytom. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie  internetowej PSSE Bytom. 

4) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5) W sytuacjach nie objętych regulaminem, kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy konkursu.  

 


