
ZAPROSZENIE

 Szanowni Państwo, Przedszkole im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie serdecznie 

zaprasza do udziału w konkursie piosenki dziecięcej.

Bajki i baśnie jednoznacznie kojarzone są z dziećmi. Są one niezbędnym elementem 

dzieciństwa każdego z nas, dlatego właśnie tematem tegorocznego konkursu są piosenki 

pochodzące z bajek dla dzieci.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zachęcamy do udziału

we spólnej zabawie.

Do zobaczenia!

Organizator konkursu :

Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie

09-530 Gąbin

Aleja Jana Pawła II 16

tel. 024 2771-027

Cele konkursu:

• popularyzacja śpiewania piosenek z repertuaru dziecięcego

• prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym

• rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu

Termin i miejsce konkursu:

Przedszkole Samorządowe im.Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie, dnia 05.06.2019 r.



Warunki uczestnictwa:

• W konkursie biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym

• Każde przedszkole może zgłosić do udziału w konkursie jednego przedstawiciela: solistę 

lub zespół (2-3 osobowy)

• Każdy uczestnik przedstawia jedną piosenkę pochodzącą z dowolnej bajki dziecięcej

• Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut

• Utwór dzieci wykonują z przygotowanym akompaniamentem bądź podkładem muzycznym

• Dopuszcza się użycia podkładu muzycznego na CD/ pendrive. Nośnik CD lub pendrive 

powinien być opisany nazwą placówki.

• Dojazd do miejsca konkursu we własnym zakresie

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczene karty zgłoszeniowej wraz z płytą 

CD/pendrive do dnia 20.05.2019r.

Kryteria oceniania:

• Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie dobór repertuaru, walory 

głosowe, muzykalność, interpretację wybranej piosenki bajkowej oraz osobowość sceniczną

uczestnika.

• Podczas konkursu w sprawach merytorycznych decydować będzie Jury.

Ustalenia końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć z przebiegu konkursu na stronie

internetowej przedszkola oraz na jego profilu w portalu społecznościowym.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwa i adres przedszkola

Telefon kontaktowy

Imiona i nazwiska uczestników,
wiek uczestników

Tytuł piosenki, bajki z której
pochodzi piosenka

Imię i nazwisko opiekuna

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierowaćdo organiza konkursu 

pod nr telefonu (24) 2771-027.


