
REGULAMIN XXII ZDALNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

POD TYTUŁEM: "SZKOŁA W PIOSENCE…” 
RUMIA 2021 ROK. 

 
W związku z obchodami 105-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi, w tym roku 
szkolnym, pragniemy upamiętnić tak piękną rocznicę wykonaniem piosenek o szkole. 
Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w Przeglądzie Piosenki, a tym samym do 
włączenia się w nasze rocznicowe obchody. 
1.Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi. 
2. Cele konkursu : 
- zaprezentowanie piosenek o tematyce związanej ze szkołą. 
( współczesne i ponadczasowe). 
- rozśpiewanie dzieci, 
- włączenie do wspólnej zabawy zdalnej nauczycieli- opiekunów. 
3. Warunki uczestnictwa. 
W konkursie biorą udział soliści- laureaci eliminacji szkolnych ( może wziąć udział jeden 
solista z każdej grupy wiekowej) w następujących grupach wiekowych: 
- klasy O-I,- klasy II-III - klasy IV-VI - klasy VII-VIII . 
W tym roku zrezygnowaliśmy z kategorii zespoły ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo uczestników i opiekunów. 
Startujący w konkursie wykonują maksymalnie jedną piosenkę związaną tematycznie. 
Aranżacja i akompaniament dowolny- tylko wersja instrumentalna. 
Każdy uczestnik musi mieć podpisaną zgodę-RODO (załącznik nr 1). 
Czas trwania występu jednego uczestnika nie powinien przekraczać 8 minut. 
5. Kryteria oceny. 
Uczestnicy będą oceniani pod względem : 
- aranżacji utworu, 
- wyboru piosenki zgodnie z tematem. 
- wykonania, 
- ogólnego wrażenie (kostiumy)- nagranie wideo. 
Dodatkowa nagroda za najciekawszy teledysk! 
6. Nagrody. 
Uczestnicy otrzymują dyplomy, laureaci- nagrody rzeczowe. 
Odbiór nagród i dyplomów będzie możliwy w wyznaczonym terminie (zostanie podany w 
dniu ogłoszenia wyników), w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi przy ul. 
Kościelnej 6. 
Zgłoszenia należy kierować na e-mailowy adres służbowy organizatorki przeglądu : 
Jolanta Gronek- jolka44411@wp.pl 
W terminie do 16 grudnia 2021 r. W treści e-maila powinno znaleźć się: 
- imię i nazwisko uczestnika, klasa 
- tytuł utworu 
- imię i nazwisko osoby pod kierunkiem, której zostało przygotowane do konkursu. 
Do załączników prosimy dołączyć RODO oraz wideo piosenki konkursowej. 
Komisja konkursowa odsłucha nadesłane nagrania w dniu 17 grudnia i wytypuje 
laureatów tegorocznego Przeglądu Piosenki Dziecięcej przeprowadzonego w formie 
zdalnej. 
Wyniki konkursu wraz z protokołem zostaną przesłane e-mailowo na adresy szkół oraz 
zostaną zamieszczone na stronie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi. 
Jolanta Gronek 
 


