
 

REGULAMIN KONKURSU 
WOKALNEGO 

„Piosenka dla Nauczyciela” 
I. Postanowienia ogólne. 

 
1. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Dnia Edukacji 

Narodowej tj. dnia 14 października 2020 r. 
2. Głównymi organizatorami są: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach (Szkoła Podstawowa 
nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego  w Katowicach). 

3. Niniejszy regulamin, określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu,  
także nadzoru nad jego przygotowaniem i przeprowadzeniem. 
 

II. Zgłoszenia. 
 

1. Zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 10 października 
2020 r., do godziny 22:00. Zgłoszenia prosimy przesyłać droga mailową na adres: 
DENkonkurs.sp37@gmail.com. 

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą przy pomocy kart zgłoszeniowych (karta jest załącznikiem do 
niniejszego regulaminu). 

3. Karty zgłoszeniowe dostępne będą na portierni szkoły od dnia 28.09.2020 r. 
4. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i prawidłowy przebieg konkursu jest Kamil Gojowy. 

 
III. Warunki oraz zasady udziału. 

 
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach –  

SP 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach. 
2. Do konkursu uczniowie mogą zgłosić się w jednej z dwóch kategorii. KATEGORIA A: klasy 1 – 3, 

KATEGORIA B: klasy 4 – 8). 
3. Każdy uczestnik zgłasza JEDNĄ piosenkę o tematyce związanej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej 

potocznie zwanym Dniem Nauczyciela (piosenki dotyczące nauczycieli, autorytetów, uczenia się, szkoły, itp.). 
Klasy 5 – 8 zachęca się do wykonania piosenek z podręcznika do muzyki, przeznaczonych na  
Dzień Nauczyciela. 

4. Każdy uczestnik przez przystąpienie do konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 
5. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz urządzenia odtwarzające. 

 
IV. Kryteria oceny i werdykt komisji konkursowej. 

 
1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych oraz wyłoni zwycięzców. 
2. Jury oceniać będzie: 

a) dobór repertuaru (propagowanie treści dotyczących obchodów DEN), 
b) warunki wokalne (intonacja, emisja głosu), 
c)  dykcję, 
d) interpretacje, 
e) ogólny wyraz artystyczny, kultura sceniczna. 

 
V. Nagrody 

 
1. Laureaci tj. zdobywcy I, II i III miejsca obu kategorii otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy. 

 
VI. Organizator konkursu zastrzega prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu,  

zmiana czasu trwania konkursu, warunki udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń 
losowych. 


