
Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Wiosennej
„Wiosna, ach to ty…”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

1. Postanowienia ogólne: 
a) organizatorem Szkolnego Konkursu Piosenki Wiosennej „Wiosna, ach to ty…” jest Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie. 
b) niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału w Konkursie oraz
zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przygotowaniem i przeprowadzeniem. 

2. Zgłoszenia: 
a) zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w Konkursie przyjmowane będą do 
22 marca 2021 roku na 3 ( proszę przesłać na wszystkie ) adresy e-mail organizatorów 
konkursu:
- urszula.macioszek@sp.suchylas.pl
- justyna.marciniak@sp.suchylas.pl
- anna.budna@sp.suchylas.pl 
b) zgłoszenie mailowe musi zawierać w tytule: Imie i nazwisko uczestnika, klasę, tytuł 
piosenki, imię i nazwisko wychowawcy klasy
c) regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Szkoły. 

3. Termin przesyłania piosenek konkursowych: 22.03.2021r., ogłoszenie wyników 
konkursowych: 24.03.2021r.
 
4. Celem Konkursu jest: 
a) rozwijanie uzdolnień muzycznych, 
b) rozwijanie wiedzy na temat danej pory roku, 
c) przedstawianie kultury polskiej związanej z wiosną; 
d) wyłonienie młodych talentów, 
e) promowanie aktywności twórczej wśród dzieci. 

5. Warunki oraz zasady udziału i przebiegu Konkursu: 
a) w Konkursie mogą uczestniczyć dzieci z klas 1-7 w trzech grupach wiekowych: 
- klasy 1-3 
- klasy 4-5
- klasy 6-7
c) każdy uczestnik zgłasza jedną piosenkę o tematyce wiosennej w języku polskim, 
d) należy nagrać i zaśpiewać piosenkę z podkładem muzycznym przesłanym e-mailem, 
e) podkład muzyczny powinien być instrumentalny, 
f) zgłoszoną piosenkę może wykonać tylko jedna osoba.
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6. Ocena i nagrody: 
a) uczestników oceniać będzie Jury w składzie: Urszula Macioszek, Justyna Marciniak, Anna 
Budna, 
b) kryteria oceny: 
- dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy), 
- walory głosowe, muzykalność, 
- interpretację utworu, 

- ogólne wrażenie artystyczne. 
c) w wyniku oceny, Jury Konkursowe może przyznać  I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
d) każdemu uczestnikowi będą przyznane punkty dodatnie z zachowania +10, laureaci do 
+20.

7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie 
Konkursu, zmiany czasu trwania Konkursu, warunków udziału. 

USTALENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrań oraz zdjęć w materiałach 
promocyjnych związanych z Konkursem, a powstały materiał będzie wyłączną własnością 
Organizatora. 
3. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będą Organizatorzy 
Konkursu. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I NA PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH

Ja,  niżej  podpisana/ny  …………………………………………………………………….
wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka……………………………
…………………………………. …………………w ramach  Szkolnego Konkursu Piosenki
Wiosennej „Wiosna,  ach to ty…” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. W.
Bogusławskiego w Suchym Lesie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fonografie,
filmy lub nagrania z wizerunkiem mojego dziecka wykonane podczas konkursu mogą być
zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego w
Suchym Lesie, a także na jej portalach społecznościowych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w ramach Szkolnego
Konkursu Piosenki Wiosennej „Wiosna, ach to ty…” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r., o
Ochronie Danych Osobowych. 

………………………………………………………. 
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)


