
Konkurs piosenki online 

„PIOSENKA DOBRA NA WSZYSTKO” 

                                                        #zostańwdomu 

 

Konkurs jest adresowany do dzieci  i młodzieży. 

Zadaniem jest wykonanie dowolnie wybranej piosenki w języku polskim – solo lub          

w gronie rodzinnym.  

Konkurs zakłada dzielenie się optymizmem i radością, pomimo ciężkich czasów 

spowodowanych panującym koronawirusem. 

 

Cele konkursu: 

Piosenka ma dać siłę, wiarę i uśmiech oraz zintegrować nas i najbliższych poprzez 

formę śpiewu. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i  młodzież w wieku szkolnym. 

3. Podział na kryteria wiekowe: 

Kategoria A -  uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych 

Kategoria B - uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych 

Kategoria C - uczniowie szkół ponadpodstawowych/ technika, licea, ośrodki 

kultury i inne/. 

4. Piosenka wykonana jest solo lub  w towarzystwie współdomowników      

/ ocenie podlegają osobno te dwie formy wykonawcze/ . 

5. Piosenka może być wykonana a'capella lub z podkładem muzycznym      

/ bez nagranej ścieżki wokalnej/ . 

6. Czas wykonania nie może przekroczyć 1:30 min. 

7. Przesłany materiał dźwiękowo - wizualny musi być dobrej jakości. 

8. Piosenka jest wykonana na żywo i „z pamięci”. 

9. Ze względu na przeprowadzenie konkursu w czasie ogłoszonego na 

terytorium RP stanu epidemii i zalecenia Ministra Zdrowia do pozostawania w 

domu, wykonanie piosenki musi odbyć się w domu Uczestnika lub we wnętrzu, 

w którym Uczestnik przebywa. 

10. Nagranie wykonane telefonem należy wysłać  na adres e-mail: 

imprezy@mdk.bytom.pl do dnia 18 maja 2020r. wraz z kartą zgłoszenia oraz 

zgodą na udział w konkursie i  rozpowszechnienie wizerunku.  

 

 

 

 

Kryteria oceny: Ocenie będą podlegały następujące elementy wykonania: 

1) technika wykonawcza (intonacja, rytm, znajomość tekstu przez poszczególnych 

wykonawców, czytelność i  jasność wykonania); 

2) interpretacja (właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, barwy, oddanie charakteru 

utworu); 

3) całościowe wrażenie artystyczne (stopień trudności wybranego utworu, 



dostosowanie piosenki do wieku i możliwości wykonawców); 

4) tematyka dostosowana do założeń konkursu tj. piosenka o treści radosnej, dająca 

wiarę i nadzieję, motywująca i optymistyczna. 

 

Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający uczestnictwo               

w konkursie. Dyplom zostanie wysłany drogą mailową z możliwością wydrukowania 

go we własnym zakresie. Najlepsze wykonania zostaną opublikowane w mediach                  

i  Internecie. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w późniejszym terminie. 

Za treść i formę zamieszczonych wykonań  Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

PUBLIKACJA WYBRANYCH NAGRAŃ ORAZ PRZEKAZANIE 

WYRÓŻNIEŃ: 

 

1. Organizator wyłoni do 10 najlepszych wykonań zgodnie z podanymi kryteriami. 

2. Wykonania Laureatów zostaną zamieszczone na kanale You Tube Organizatora 

(MDKnr1Bytom) w dniu 22.05.2020 r. 

3. Wyłonienia Laureatów dokona Komisja powołana przez Organizatora. 

4. Nadesłanie nagrania jest równoznaczne ze zgodą na udostępnianie wizerunku                     

i nagrania w mediach społecznościowych i portalach internetowych, oraz akceptacją 

w/w regulaminu konkursu piosenki. 

 

ZAPRASZAMY! ☺ 

 

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie  

„PIOSENKA DOBRA NA WSZYSTKO” dla solistów 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………. 

Kategoria wiekowa………………………………………………………………… 

Tytuł piosenki………………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………….. 

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie  

„PIOSENKA DOBRA NA WSZYSTKO” dla solistów i współdomowników 

 

Imiona i nazwiska……………………………………………………………………. 

Kategoria wiekowa głównego wykonawcy ………………………………………… 

Tytuł piosenki………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………. 

 

 

 

 


