
 

 
ZAPARASZAM  KLASY I – III  

DO UCZESTNICTWA  

W KONKURSIE  

„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE” 

14.03.2023r. 
 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły: 

http://sp16gdynia.pl 

Organizator: Aniela Panek email: paneka@sp16.edu.gdynia.pl 

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora do dnia 03 marca 2023r. 

mailto:paneka@sp16.edu.gdynia.pl


 

 

 

 

 

               KONKURS PIOSENKI 

“ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE…” 

14 MARCA 2023r. 

DLA KL. I - III 
 

 



 

 

 



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI  „Śpiewać każdy może...” 14.03.2023r. 

I. Organizatorzy:  

mgr Aniela Panek wychowawca kl. IIA Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Gdyni 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni 

II. CELE KONKURSU:  

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci   

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,  

- popularyzacja polskich piosenek oraz walorów artystycznych,  

- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie 

muzyki,  

- rozwijanie talentów estradowych,  

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.  

III. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy. 

Konkurs będzie odbywał się w następujących kategoriach: 

Kategoria I- soliści kl.I 

Kategoria II- soliści kl.II 

Kategoria III- soliści kl.III 

- Łączny czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut  

- Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór w języku polskim  

- Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem instrumentalnym lub z podkładem muzycznym. 

- Organizator ustala kolejność występów.  

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, która zawiera zgodę na 

warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika 

na potrzeby organizacji i promocji konkursu. Kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych  należy przekazać do organizatora konkursu do dnia 3 marca 2023r. 

- Nośnik z podkładem utworu dostarczają uczestnicy wraz z kartą zgłoszenia. 

 

IV. Warunki udziału: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I -III Szkoły Podstawowej nr 16  w Gdyni. 

2. Uczestnicy wykonują jedną piosenkę w języku polskim. 

3. Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe,  

poetyckie, rockowe, pop, melodie tradycyjne z zachowaniem zasad kultury słowa). 



4. Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, z podkładem muzycznym z płyty CD, z 

pendriva oraz a'capella. 

V. Kryteria oceny: 

1. Jury Konkursu będzie oceniało: intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania, oraz 

ogólny wyraz artystyczny. Jury powołane przez Organizatora przyzna dyplomy, nagrody rzeczowe 

oraz wyróżnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

do szkolnego konkursu piosenki „Śpiewać każdy może...” 

 Konkurs odbędzie się w małej  sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni dnia 14 

marca 2023 r. o godz.14.00  

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Śpiewać każdy może”.  

Nazwisko i imię wykonawcy: 

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

Klasa:  

……………………………………………………………………………… 

 Tytuł utworu:  

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

Szacowany czas wykonania: …..... min. Sposób wykonania (akompaniament własny, a’cappella, 

podkład muzyczny): …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku dziecka w ramach 

Szkolnego Konkursu Piosenki  „Śpiewać każdy może... ” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 im. Orła Białego w Gdyni  

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art.7 pkt 5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006r nr 90, poz. 631 ze zm.):  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka  

………........................................................................……......................................................................... 
/imię i nazwisko dziecka/ 

przez Szkołę Podstawową nr 16 w Gdyni, w celu podejmowania akcji edukacyjnych szkoły, 

prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, także w ramach 

informacji zamieszczanych na stronie internetowej placówki i na tablicach ściennych oraz realizacji 

innych działań edukacyjnych.  

 

...................................                                                    ............................................................  

(miejscowość i data)                                                             (czytelny podpis rodzica) 

 


