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IV KONKURS PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY 

„ŚPIEWAJ, NIE ZIEWAJ” 

Zespół Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie zaprasza serdecznie dzieci i młodzież 

wraz z nauczycielami prowadzącymi oraz opiekunami do udziału w IV Konkursie Piosenki 

Dzieci i Młodzieży „Śpiewaj, nie ziewaj”  

 

REGULAMIN KONKURSU 

I PATRONAT 

Tegoroczny konkurs jest objęty honorowym patronatem Starosty Pruszkowskiego  

– Krzysztofa Rymuzy. 

II ORGANIZATORZY 

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie – organizator konkursu, eliminacji  

na szczeblu centralnym i ich finału w postaci koncertu laureatów 

2. Organizatorzy lokalni (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne  

z powiatu pruszkowskiego) – organizatorzy przeglądów eliminacyjnych 

II UCZESTNICY KONKURSU 

Dzieci i młodzież z powiatu pruszkowskiego w następujących kategoriach wiekowych: 

1. Kategoria I: uczniowie szkół podstawowych (klasy I – IV) 

2. Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych (klasy V – VIII) i uczniowie 

gimnazjum 

3. Kategoria III: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (do 19 roku życia) 

4. Kategoria IV: zespoły wokalne (do 6 osób) bez podziału na grupy wiekowe 

III CELE KONKURSU 

1. Propagowanie radości śpiewania 

2. Doskonalenie prezentowania własnych umiejętności przez uczestników 

3. Wzmocnienie odwagi scenicznej 

4. Aktywizacja oraz integracja środowisk artystycznych 

5. Wymiana doświadczeń 

6. Rozwijanie uzdolnień twórczych poprzez rozbudzanie aktywności muzyczno-

artystycznej i postawy kreatywnej  

7. Ujawnienie młodych talentów wokalnych  
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IV REPERTUAR 

1. Uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych przygotowują dwa dowolne utwory  

o łącznym czasie ich wykonania nieprzekraczającym 6 minut.  

2. Teksty piosenek nie mogą zawierać wulgaryzmów. 

3. W przypadku wątpliwości jury może poprosić o zaprezentowanie drugiego utworu 

(dotyczy wszystkich kategorii). 

V HARMONOGRAM 

1. Nadsyłanie zgłoszeń: do 8 kwietnia 2019 (poniedziałek)   

2. Eliminacje w MDK: 24 kwietnia 2019 (środa), zakres godzinowy przesłuchań 

zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszeń i podany do publicznej 

wiadomości w późniejszym terminie  

3. Koncert laureatów w MDK: 25 kwietnia 2019 (czwartek), godz.19:30 

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie 

wydarzenia oraz występów. 

VI KRYTERIA OCENY 

1. Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów na każdym etapie 

eliminacji konkursu. 

2. Jury ocenia: dobór repertuaru, muzykalność, interpretację utworu, kulturę mowy 

oraz ogólny wyraz artystyczny. 

V NAGRODY 

1. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii. Możliwa jest 

sytuacja przyznania wyróżnień wybranym uczestnikom, jeżeli tak zadecydują 

wszystkie osoby wchodzące w skład jury konkursu. 

2. Podczas finału konkursu zostanie wyłoniony laureat, który otrzyma nagrodę 

Starosty Pruszkowskiego. 

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy 

uczestnictwa dla wszystkich wykonawców na szczeblu eliminacji  

w Młodzieżowym Domu Kultury.  

4. Nagrody należy odebrać osobiście podczas koncertu laureatów w dniu 25 kwietnia 

2019 r. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność laureata na powyżej 

wymienionym wydarzeniu. 

5. Nauczyciele, którzy wykażą się szczególnym zaangażowaniem w przygotowanie 

ucznia zostaną wyróżnieni otrzymaniem podziękowań za wkład pracy. 

6. Szkoły biorące udział w wydarzeniu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
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VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie 

wyznaczonym w harmonogramie wydarzenia na adres: 

abacmaga@mdkpruszkow.pl 

2. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie drogą elektroniczną. 

3. Osoby występujące mogą być ubrane w specjalne kostiumy, jego elementy  

i/lub posłużyć się gestem, a także rekwizytami pod warunkiem, że wspomniane 

środki wyrazu nawiązują klimatem do tematu konkursu oraz służą one twórczej 

interpretacji wybranego utworu. 

4. Konkurs prowadzony jest metodą dwustopniowej eliminacji: 

- przeglądów eliminacyjnych organizowanych przez szkoły z powiatu 

pruszkowskiego 

- eliminacji centralnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury  

w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 

5. Szkoły po przeprowadzeniu w swoich siedzibach przeglądów eliminacyjnych 

typują do przesłuchań centralnych maksymalnie 3 osoby z każdej kategorii 

wiekowej oraz\lub ewentualnie maksymalnie 3 zespoły w przypadku kategorii IV. 

6. Uczestników i zespoły wokalne zgłasza do konkursu szkoła.  

7. Finał konkursu w formie koncertu laureatów odbędzie się w sali widowiskowej 

Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 41. 

8. Szczegółowe informacje: 

 

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Tadeusza Kościuszki 41 

05-800 Pruszków 

www.mdkpruszkow.pl 

tel. 22 758 81 28 (środy, w godz. 9:00 - 12:00) 

 

W pozostałych dniach zapytania dotyczące konkursu proszę kierować drogą 

mailową do osoby odpowiedzialnej za organizację tego wydarzenia: 

 

Anna Baćmaga – instruktor kulturalno – oświatowy 

e-mail: abacmaga@mdkpruszkow.pl 
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