
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO 

MUZYCZNIE – LOGICZNIE 
 

I. Organizator konkursu:  

 

1.Organizatorem konkursu muzycznego „Muzycznie – ekologicznie” jest 

Przedszkole nr 47 w Krakowie (zwanego dalej „organizatorem”).  

2. Adres Organizatora:  

Przedszkole nr 47 w Krakowie (w ZSP nr 18) 

ul. Litewska 34 

30-014 Kraków 

3.Osoba odpowiedzialna za przebieg i realizację konkursu oraz uprawniona  

do udzielania informacji na jego temat: 

Pani Magdalena Kuliga  

(nauczyciel  w Przedszkolu nr 47 w Krakowie – wychowawczyni grupy 1) 

 

II. Cele konkursu: 

 

• rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, 

• kształtowanie wrażliwości muzycznej, 

• stwarzanie dzieciom okazji do zaprezentowania swoich talentów. 

 

III. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa:  

 

1.Konkurs muzyczny „Muzycznie – ekologicznie” skierowany jest do dzieci 

przedszkolnych, uczęszczających do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych  

w Szkołach Podstawowych w powiecie krakowskim. 

2.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu  

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska) 

nauczyciela – opiekuna.  

4.Uczestnikiem konkursu może zostać grupa dzieci (minimum 5 dzieci) w wieku 

przedszkolnym. Grupa musi mieć nazwę 

5.Każda placówka może zgłosić 1 grupę. 



6.Grupa dzieci wykonuje jedną piosenkę (maksymalnie 2 zwrotki), o tematyce 

przyrodniczo – ekologicznej. Podkład do piosenki powinien być wyłącznie 

instrumentalny (bez ścieżki wokalnej). 

7.Do Organizatora należy przesłać nagranie filmu z wykonaną przez grupę 

piosenką. Film powinien być nagrany w dobrej jakości obrazu i dźwięku. 

8.Nagranie należy przesłać do dnia 15.03.2022 drogą elektroniczną na adres: 

muzycznie-ekologicznie@zsp18-krakow.pl 

wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (imienia i nazwiska) nauczyciela – opiekuna.  

9.Wiadomość e-mail należy zatytułować „Konkurs muzycznie – ekologicznie”. 

10.W treści maila proszę wpisać następujące dane: 

 

Nazwa placówki: 

Nazwa grupy: 

Tytuł piosenki: 

 

11.Do każdego konkursowego nagrania należy przesłać zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (imienia i nazwiska) nauczyciela – opiekuna, według wzoru 

określonego w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.  

12.Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 22.03.2022 r. 

13.Oceny nagranych wykonań dokona jury konkursu powołane przez organizatora. 

14.Ze wszystkich wykonań piosenek Jury przyzna  3 nagrody główne. 

15.Wykonania oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

• dobór piosenki zgodny z tematem konkursu, 

• walory wokalne, rytmiczność, muzykalność całego zespołu, 

• instrumentację do piosenki i dobór instrumentów niekonwencjonalnych, 

• ogólne wrażenie artystyczne. 

16.Wykonania oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: grupa dzieci 

młodszych (3-4-latki) oraz grupa dzieci starszych (5- 6-latki). 

17.Organizator przewiduje dla nagrodzonych grup dyplomy (również dla 

nauczycieli – opiekunów) oraz atrakcyjne nagrody. 

18.Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej  

oraz Facebooku Przedszkola nr 47 w Krakowie: 

sp106-krakow.pl/przedszkole 

www.facebook.com/Przedszkole-nr-47-w-Krakowie-101192285682568 

 



19.Nagrody będą wysłane pocztą lub będzie możliwość odbioru nagrody 

Sekretariacie ZSP nr 18 w Krakowie. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

 

1.Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia 

konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora. 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2.Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Przedszkola 

nr 47 w Krakowie oraz Facebooku. 

3.Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany regulaminu konkursu 

lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Informacja  

i ewentualne zmiany będą zamieszczone na stronie internetowej  

Przedszkola nr 47 w Krakowie oraz Facebooku. 

4. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w Sekretariacie Przedszkola  

nr 47 w Krakowie (w ZSP nr 18): tel.: 12 633 59 12, e-mail: sekretariat@sp106-

krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM 

„MUZYCZNIE – EKOLOGICZNIE” 

 

Nazwa grupy:  

 

Ilość członków grupy:  

 

Wiek dzieci: 

 

 

 

Tytuł wykonywanej piosenki:  

 

Placówka:  

 

Adres placówki:  

 

Telefon do placówki:  

 

Imię i nazwisko  

nauczyciela – opiekuna: 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

Ja, ………………………………………………………………………………………………………………. wyrażam zgodę 

                  (imię i nazwisko nauczyciela) 

na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska), 

w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu „Muzycznie – 

ekologicznie”, doręczeniem nagrody oraz publikacją laureatów na stronie 

internetowej i Facebooku organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


