
REGULAMIN KONKURSU 
   

1. Kategorie konkursu:   

 Soliści klas I – III szkół podstawowych 

 Zespoły klas I - III szkół podstawowych 

 Soliści klas IV – VI szkół podstawowych 

 Zespoły klas IV - VI szkół podstawowych 

 Soliści klas 7 szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum 

 Zespoły klas 7 szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum   

 

2. Zasady uczestnictwa: 

 w konkursie mogą uczestniczyć soliści i zespoły ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów Powiatu 

Sochaczewskiego 

 każda Szkoła może oddelegować na konkurs DWA zespoły i DWÓCH solistów w każdej 

kategorii wiekowej 

 zespoły mogą liczyć od 2 do 4 osób ! 

 w skład zespołu wchodzą wokaliści lub wokaliści i instrumentaliści, łącznie zespół może liczyć 

max 4 osoby ! 

 każdy uczestnik bądź zespół prezentuje 1 utwór o tematyce patriotycznej 

 wykonawcy mogą występować a cappella, z akompaniamentem „na żywo” lub z pół-

playbackiem na płycie CD (format CD AUDIO). Organizator dopuszcza tzw. „chórki” wyłącznie 

w pół-playbackach solistów, natomiast w przypadku zespołów, pół-playback może być tylko 

czysto instrumentalny. 

 proszę zwrócić uwagę na jakoś podkładu. 

 podkład nie powinien zawierać głównej linii melodycznej. 

 organizator zapewnia nagłośnienie 

 w celu sprawdzenia płyt lub rozstawienia instrumentów proszę o przybycie co najmniej 

30minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej. 

 

3. Jury: 

 organizator konkursu powoła komisje w skład, której wchodzić będą minimum 3 osoby 

m.in. nauczyciele, dyrektorzy, artyści estradowi, wokaliści, instrumentaliści, historycy i 

inni. 

 organizator nigdy nie powoła w skład komisji nauczycieli instruktorów 

przygotowujących uczestników konkursu. 

 jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii konkursowej. 

 wszelkie decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 

4. Kryteria oceny: 

 umiejętności wokalne (emisja głosu, dykcja, intonacja) 

 muzykalność 

 dobór repertuaru 

 interpretacja 

 ogólny wyraz artystyczny 

 

 



5. Nagrody: 

a. wszyscy uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy 

b. laureaci otrzymują nagrody rzeczowe 

c. laureaci wystąpią na koncercie galowym (11 listopada w Kościele św. Wawrzyńca w 

Sochaczewie, godzina koncertu zostanie podana w dniu konkursu) 

 

6. Miejsce przebiegu i podsumowania konkursu:  

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. Fryderyka Chopina 99  

(sala gimnastyczna) 

Informacji udziela koordynator konkursu – p. Kinga Przybylska, tel. 0-666-28-27-03 

 

 

7. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia uczestników należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres: 

kingazdankiewicz5@wp.pl w tytule wpisując konkurs patriotyczny lub dostarczyć do 

sekretariatu szkoły. PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ZGŁOSZEŃ FAKSEM DO SZKOŁY !!! 

 Zgłoszenia należy nadesłać nie później niż do 25 października 2017 roku. 

UWAGA ! 

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą 

przyjmowane.  

W trosce o uniknięcie zamieszania odpiszę mailowo na wszystkie otrzymane zgłoszenia 

w przypadku braku mojej odpowiedzi proszę telefonicznie upewniać się czy otrzymałam 

zgłoszenia z danej szkoły. Brak upewnienia się instruktora o przyjęciu zgłoszenia nie 

zobowiązuje organizatorów do przyjęcia danej szkoły po upływie terminu zgłoszeń. 

 Karta zgłoszenia jest dołączona do regulaminu konkursu. 

 Regulamin dostępny również na stronie internetowej szkoły www.sp7g3.sochaczew.pl w zakładce 

KONKURSY. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  

         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 

         Pan Zbigniew Pakuła 

 

         Koordynator konkursu 

         Kinga Przybylska  

http://www.sp7g3.sochaczew.pl/

