
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
WOKALNY „ŚPIEWAJMY I 

GRAJMY MU” 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
Międzyszkolnym Konkursie Piosenki „ŚPIEWAJMY I 

GRAJMY MU”, który odbędzie się dnia 

17 grudnia 2014 roku. 
 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, 
ul. Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań, www.mdk1.pl, tel. 61 833 79 10. 

 
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jest 
podzielony na trzy kategorie wiekowe: 

- uczniowie klas I – III 
- uczniowie klas IV – VI 
- gimnazjaliści 

 
Cele konkursu: 

- popularyzacja śpiewu 
- kultywowanie tradycji śpiewania polskich kolęd i pastorałek 
- propagowanie polskiej kultury 
- rozbudzanie talentów 
- muzyczne konfrontacje dzieci i młodzieży 

 
REGULAMIN KONKURSU: 
 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem. 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. Organizator nie zwraca kosztów podróży Uczestnikom Konkursu. 
4. Konkurs odbędzie się 17.12.2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 
w Poznaniu.  
5. Dokładna godzina Konkursu zostanie podana uczestnikom drogą e-mailową 
bądź telefoniczną i będzie zależna od ilości zgłoszonych uczestników. 
6. Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia 
wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego i dostarczenie jej do organizatora do 

dnia 09.12.2014 roku na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1  

ul. Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań,  
lub adres e-mailowy: skowronska.katarzyna@yahoo.com 
z dopiskiem MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY „ŚPIEWAJMY I 
GRAJMY MU”. 



7. Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jednen utwór – 
polską kolędę lub pastorałkę z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, 
półplayback, a'cappella).  
8. Wykonawcy reprezentują tylko jedną szkołę lub instytucję. 
9. Szkoła lub instytucja może zgłaszać najwyżej trzy piosenki w danej kategorii 
wiekowej. 
10. Jeden wykonawca może pojawić się na scenie najwyżej dwa razy. 
11. Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia oceniając: 
- poprawność wykonania polskich kolęd i pastorałek (znajomość melodii            
i tekstu) 
- walory głosowe wykonawcy 
- interpretację utworów 
- walory sceniczne (strój, kreatywność, itp.). 
12. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wykonawców, których 
prezentacje (stylistyka, natężenie dźwięku) uniemożliwią ocenę wokalistów 
bądź zaprezentowany przez uczestnika utwór nie będzie zaliczał się do polskich 
kolęd i pastorałek. 
13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
Katarzyna Skowrońska - Sobolewska: skowronska.katarzyna@yahoo.com 
(koordynator konkursu) 


