
DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 

 

VI KONKURSIE PIOSENKI  POLSKIEJ 

„W poszukiwaniu talentów” 

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA SIERPC  

PANA JAROSŁAWA PERZYŃSKIEGO 

 
 

Mamy gorącą nadzieję, że zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli nie zabraknie 

entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, co pozwoli nam spotkać się w bardzo licznym gronie. 

Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa tych, którzy uczestniczyli już w 

konkursach piosenki, jak również te osoby, które dotąd nie brały udziału, a miałyby ochotę 

sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Jesteśmy przekonani, że udział w Konkursie będzie 

dla Was wielką przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania 

ciekawych ludzi. 

                                                                                                                           Organizatorzy 

 

 

REGULAMIN   KONKURSU PIOSENKI   POLSKIEJ- 

„W POSZUKIWANIU TALENTÓW” 
 

 

§1 

Konkurs Piosenki organizowany jest przez Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu 

 

§2 

Celem Konkursu jest: 

a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych oraz dorobku artystycznego, 

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów, 

d) promocja polskiej twórczości, 

e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie, 

f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 

g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w 

zakresie muzyki, 

h) rozwijanie talentów estradowych, 

i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

j)promocja powiatu sierpeckiego 

 

§3 

Konkurs ma zasięg powiatu sierpeckiego. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów, spełniających kryteria określone w §4. 

 

 



 

§4 

Struktura Konkursu: 

-każda szkoła może wytypować 2 reprezentantów –solistów 

-solista przygotowuje i wykonuje jeden utwór 

-przy ogólnej ocenie występu uczestnika, ,jury szczególną  uwagę zwracać będzie na walory  

 wokalne. Akompaniament dopełnia tła  wyrazu artystycznego. 

Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: 

a) solista szkoły podstawowej 

b) solista gimnazjum 

Komisja Konkursowa dokona oceny uczestników, według następujących kryteriów: 

-dobór repertuaru 

-wartości wokalne 

-interpretacja 

-ogólny wyraz artystyczny 

 

§5 

Terminarz Konkursu 

-Konkurs odbędzie się 17 listopada 2016 roku (czwartek) 

-zgłoszenie uczniów do konkursu do 17 października 2016 roku. 

-o godzinie przesłuchań organizatorzy powiadomią telefonicznie 

 

Wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać do sekretariatu na adres 

Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika  

ul. Braci Tułodzieckich 2 

09-200 Sierpc                                   Konkurs Piosenki Polskiej 

 

W przypadku niejasności prosimy dzwonić 24-275-11-75 

 

§6 

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą: 

Aleksandra Dołasińska 

Małgorzata Trojanowska 

Elżbieta Gąsiorowska 

Marta Turalska 

Renata Gębska 

Jolanta Fronczak-Cyl 

 

§7 

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu. 

Jury przyzna I, II, III miejsce, wyróżnienia  oraz nagrodę główną- Grand Prix 

Festiwalu.Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, 

ufundowanych przez sponsorów.  

Decyzję o przydziale wszelkich nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury) i  jest ona 

ostateczna. 

 

 

 

 

 


