
 
R E G U L A M I N 

 

   I  KONKURSU  PIOSENKI  DZIECIĘCEJ 

 

 

                                          

 

Konkurs Piosenki Dziecięcej organizowany jest przez  

Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sokółce, 

ul. Adama Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka 

 

§1 

 

I. Postanowienia ogólne: 

a) konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, mieszkających 

w Sokółce i w gminach ościennych,  

b) udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, 

c) zasady konkursu zawarte są w Regulaminie  konkursu dostępnym w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej www.ssmsokolka.pl 

d) przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie konkursu,  

e) termin i miejsce realizacji: 22.02.2021- 24.03.2021, online oraz w SSM w Sokółce – Sali 

konferencyjnej. 

f) konkurs składać się będzie z dwóch etapów: 

 

 - I etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie 22.02 – 5.03.2021 r. 

10.03.2021 r. nastąpi ogłoszenie wyników I etapu konkursu (lista osób zakwalifikowanych do 

II etapu będzie ogłoszona na stronie szkoły www.ssmsokolka.pl) 

 

- II etap – eliminacje konkursowe na żywo w Sali konferencyjnej SSM w Sokółce 

(ul Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka) 24.03.2021 r., początek przesłuchań o godz. 15.00. 

 

24.03.2021 r. w Sali konferencyjnej, godz. 18.00 – Koncert laureatów i wręczenie nagród. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w przypadku zaostrzenia 

obowiązującego prawa o zgromadzeniach w związki z COVID-19. Jeśli przepisy nie umożliwią 

przeprowadzenia II etapu konkursu na żywo, eliminacje polegać będą – podobnie jak w I etapie - 

na wysyłaniu nagrań online. Informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczone na stronie 

www.ssmsokolka.pl 

 

 

§2 

II. Celem Konkursu jest: 

a) wspieranie zdolnych wokalnie dzieci w mieście i regionie poprzez umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych, 

b) propagowanie polskiej kultury muzycznej w wykonaniu dzieci i wśród  

    dzieci, 

c) wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów, 

e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie, 

f) popularyzacja piosenek dostosowanych do wieku wykonawców, ich walorów artystycznych i 

wychowawczych, 

g) wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do dalszego doskonalenia  

http://www.ssmsokolka.pl/
http://www.ssmsokolka.pl/


    umiejętności wokalnych, ogólnomuzycznych oraz gry na instrumentach,   

h) rozwijanie talentów estradowych i walka z tremą, 

i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

 

§3 

III. Zasady uczestnictwa: 

 

1.  Konkurs ma zasięg powiatowy, a jego uczestnikami mogą być dzieci   

w dwóch kategoriach wiekowych:  

 

- 6-10 lat, 

- 11-14 lat. 

 

2.  Uczestnicy przesyłają na adres szkoły sekretariat@ssmsokolka.pl do dnia 5.03.2021 r. 

 

- wypełnione karty zgłoszeń (załącznik nr 1), 

- wypełnione oświadczenia rodzica/opiekuna (załącznik nr 2), 

- nagranie utworu w formacie mp4, którego czas nie może przekroczyć 7 minut.  

- pliki większe niż 10 MB, przesłać za pomocą stron pomocnych w wysyłaniu dużej 

wagi plików np. www.wetransfer.com ; www.wyslijto.pl  

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo pominięcia udziału w przesłuchaniach uczestnika, który 

przyśle nagranie w innym formacie.  

 

4.  Piosenka powinna być w języku polskim i dostosowana do wieku wykonawcy, z tzw. 

Przedziału piosenki dziecięcej. Prosimy o rozważny wybór tekstów piosenek wykonywanych 

przez najmłodszych. 

 

5. Dyskwalifikowani będą uczestnicy, wykonujący utwory, które zawierają teksty o przemocy, 

dyskryminacji rasowej, treści erotyczne. Często dzieci przy wyborze sugerują się piosenkami 

popularnymi, nie zdając sobie sprawy z tego, że ich treści jednoznacznie promują kult ciała, 

nieczystość seksualną oraz agresję.  

 

6. Zakwalifikowani do II etapu przesłuchań uczestnicy mają obowiązek stawić się na 

przesłuchania II etapu. Dzieci w II etapie, mogą wystąpić z piosenką z I etapu lub zaśpiewać inną.  

 

7. W II etapie przesłuchań Organizator zapewnia nagłośnienie (mikrofon, możliwość odtworzenia 

podkładu muzycznego na sprzęcie nagłaśniającym (podkład przygotowany na nośniku 

pendrive) oraz fortepian. Nie zapewniamy akompaniatora.  

§4 

IV. Ocena: 

1. Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni laureatów 

 w poszczególnych etapach i kategoriach, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych 

uczestnika, 

b) umiejętności wokalne, 

c) wartości wychowawcze, 

d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki, 

 

2. Protokół z posiedzenia zostanie ogłoszony: 

- po I etapie – na stronie szkoły www.ssmsokolka.pl 

mailto:sekretariat@ssmsokolka.pl
http://www.wetransfer.com/
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- po II etapie – w formie mówionej po zakończeniu przesłuchań, a następnego dnia zostanie 

zamieszczony na stronie szkoły. 

 

 

 

                                                                             §5 

 

V. Nagrody: 

- Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem 3 nagród w dwóch kategoriach i wyróżnień 

laureatom odbędzie się po posiedzeniu Jury w dniu II etapu konkursu, 

-   Przewidziane są nagrody: 

a) dyplomy uczestnictwa wszystkim dzieciom, 

b) regulaminowe - nagrody rzeczowe, 

c) upominki dla wszystkich uczestników II etapu konkursu. 

 

          

 

                                                 ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

 



 
Załącznik  nr 1 

 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A                                                                                   

KONKURS   PIOSENKI   DZIECIĘCEJ  
 

 

WYPEŁNIANIE KARTY DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY:  

 

    ………………………………………………………… 

 

2. PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ, ADRES: 

 

   …………………………………………………………………………………………………………  
 

3. TYTUŁ UTWORU, KOMPOZYTOR, AUTOR TEKSTU: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

   
4. CZAS TRWANIA PREZENTACJI: ………………………………………… 

  
5. KATEGORIA WIEKOWA (6-10 LAT, 11-14 LAT) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: ………………………………………………………………….…….. 

  
7. KONTAKT Z UCZESTNIKIEM I OPIEKUNEM (NR TELEFONU, ADRES E- MAIL): 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

   

9. NINIEJSZYM POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I JEGO AKCEPTACJĘ. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                          ……………………………………………… 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej                                                           Podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

Miejscowość, data ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



Załącznik  nr 2 

 

 

 

I KONKURS   PIOSENKI   DZIECIĘCEJ SSM I st. w Sokółce 2021 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
Dotyczy uczestników niepełnoletnich 

 
 

 Wyrażam zgodę na: 

 

1. Udział córki/syna w konkursie piosenki dziecięcej organizowanym 

przez SSM I stopnia w Sokółce 

2. Przetwarzanie danych osobowych córki/syna w celu przeprowadzenia konkursu 

oraz promocji przez Organizatora, 

3. Dysponowanie zarejestrowanym wizerunkiem mojego dziecka, biorącego 

udział w konkursie piosenki dziecięcej w celu promocji przez Organizatora, 

4. wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zarejestrowanego materiału  

Z wizerunkiem mojego dziecka za pośrednictwem dowolnego medium 

dla celów statutowych Organizatora  

5. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany, że Administratorem danych 

osobowych moich oraz mojego dziecka jest Dyrektor Samorządowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Sokółce. 

6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – adres do korespondencji: 

inspektor.odo@ssmsokolka.pl. 

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dzieci oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) jest zgoda wyrażona przez rodziców dzieci biorących 

udział w konkursie. 

8. Dane osobowe dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane 

w dacie przeprowadzenia konkursu, jednakże nie dłużej niż przez okres 

archiwizacji określony odrębnymi przepisami prawa. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

10. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany o prawie dostępu do moich 

danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, sprostowania 

danych, prawie żądania ich usunięcia oraz prawie wniesienia skargi do organu 

nadrzędnego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres na stronie 

internetowej UODO). 

11. Dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich.  

12. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych 

do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.  

 

 

 

 

…………………………………….. 

Data i podpis rodzica  

lub opiekuna prawnego 
 


