
Ile - światłem prowadzeni - 

Dróg powietrza przejść zdołamy? 

W ilu rzekach zanurzymy stopy? 

Ile w nas zdumienia jeszcze? 

Ile złudzeń nie straconych? 

Światów ile nie odkrytych wokół? 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu 

ogłasza 

 
I MIEJSKI KONKURS  

PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I POETYCKIEJ 

„SWOJĄ DROGĄ” 

 

Cele konkursu: 

 Rozpowszechnianie oraz promowanie piosenki turystycznej i poezji śpiewanej. 

 Kształtowanie wrażliwości na piękno związków muzyki z poezją. 

 Rozwijanie talentu muzycznego i propagowanie kultury artystycznej wśród dzieci. 

 Stwarzanie możliwości swobodnego prezentowania artystycznych umiejętności. 

 

Miejsce i terminy konkursu: 

 Szkoła Podstawowa nr 23 w Zabrzu-Maciejowie 

ul. Pestalozziego 16 

 Przesłuchania uczestników odbędą się 22 kwietnia 2016 r.  

 Termin przesyłania zgłoszeń: 11 kwietnia 2016 r. 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV- VI zabrzańskich szkół podstawowych. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:  

    I- soliści 
    II- zespoły wokalne lub wokalno- instrumentalne (maksymalny skład zespołu- 5 osób).                                                                                                                         

3. Uczestnik konkursu (solista bądź zespół) jest zobowiązany do wykonania dwóch utworów  

    uznanych poetów, kompozytorów z nurtu poezji śpiewanej i piosenki turystycznej bądź 

    piosenek autorskich z własnym tekstem i muzyką: 

    - piosenki poetyckiej, 

    - piosenki turystycznej. 

4. Piosenki mogą być wykonane przy akompaniamencie żywych instrumentów  

    lub z towarzyszeniem gotowego podkładu instrumentalnego (CD lub USB). 

5. Wokalistom jako akompaniator może towarzyszyć osoba dorosła (opiekun). 

6. Każda szkoła może zgłosić do konkursu jednego solistę bądź solistkę i jeden zespół. 

7. Występy oceni profesjonalne jury, kierując się następującymi kryteriami: 

- walory wokalne (emisja głosu, intonacja), 

- poczucie rytmu, 

- dobór repertuaru, 

- ogólne wrażenie artystyczne (w tym interpretacja). 

8. Organizatorzy oczekują od uczestników konkursu kulturalnego zachowania  

    oraz dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń organizatorów.  

 

 



 

 

 

 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie załączonej Karty Zgłoszenia  

    drogą elektroniczną na adres: halina.papiernik@gmail.com lub pocztą oświatową  

    do skrytki Szkoły Podstawowej nr 23.                                         

10. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, 3 mikrofony oraz odtwarzacz płyt CD  

      oraz plików mp3 zapisanych na USB. 

 

 

 

           Postanowienia końcowe: 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu przesłuchań uczestników. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy,  

      a laureaci nagrody rzeczowe. 

 Podczas końcowych obrad jury organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek, serdeczną 

atmosferę i dobrą zabawę. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  

wszystkich miłośników wędrówek i poezji śpiewanej… 

 
 
Organizator: Halina Papiernik, tel. 660688795 

 

  Podstawowe informacje na temat organizacji konkursu również pod nr tel.: (32) 276 15 32  

   

 

 

 
 

mailto:halina.papiernik@gmail.com

