
  Regulamin Miejskiego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej – III edycja 

 
Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 6 im.  Juliusza Słowackiego 
        w Sosnowcu, tel. 32 266-58-85 
Termin zgłoszeń: do 18 listopada 2021 r. 
Termin konkursu: 25 listopada 2021 r., godz. 8.30 
Tematyka piosenek: dowolna  
 
CELE KONKURSU:  

 wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, 
 tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
 rozbudzanie u młodych wykonawców zamiłowania do muzyki i śpiewu, 
 aktywizacja kulturalna środowisk dziecięco - przedszkolnych, 
 popularyzacja różnorodnych form kultury i sztuki, 
 wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich, 
 prezentacja umiejętności uczniów. 

Warunki uczestnictwa: 

 w festiwalu biorą udział dzieci w wieku 5 – 6 lat, 

 przedszkola mogą zaprezentować do dwóch piosenek wykonanych solo, w duecie     
lub w zespole ( zespół może liczyć do 10 osób ), 

 uczestnicy prezentują wybraną piosenkę o dowolnej tematyce, 

 dzieci utwór wykonują a’capella lub z przygotowanym akompaniamentem bądź 
podkładem muzycznym, 

 nauczyciel – opiekun przygotowuje podkład muzyczny do piosenki ( akompaniament, 
CD lub inny nośnik, instrument ), 

 zgłoszenia należy przesłać faksem lub mailem: sp6@sosnowiec.edu.pl, 

 prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem  
następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru ( właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność 
doboru piosenki), 

- interpretacja utworu,  
- ogólne wrażenie artystyczne, 

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 1.12.2021 r. 
 

 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia. 

 Organizatorzy:  Barbara Ślefarska, Ewa Matysek 

 
 

mailto:sp6@sosnowiec.edu.pl


 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Festiwal Piosenki Dziecięcej – III edycja 

 
 
 
 

Nazwa przedszkola ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres i telefon przedszkola…………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………….. 
 

 

 
L.p. 

 

Imię i nazwisko uczestnika Wiek Tytuł piosenki Indywidualnie  

czy zespołowo? 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Miejskim Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Sosnowcu przy ul. Wawel 13    

w Sosnowcu. 

 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:  

 

 

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

                                            imię i nazwisko, wiek  

 

 

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

                                           nazwa i adres przedszkola  

 

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

dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres 

 

 II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych 

mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie          

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w Konkursu                 

w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że Administratorem 

moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego                      

w Sosnowcu, ul. Wawel 13. 

 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane               

w regulaminie Konkursu. 

 

 

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

 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu oraz data 


