
 
 

V KONKURS PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY 

„ŚPIEWAJ, NIE ZIEWAJ”  

 

Zespół Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie zaprasza serdecznie dzieci i młodzież 

do udziału w V Konkursie Piosenki Dzieci i Młodzieży „Śpiewaj, nie ziewaj” w zmienionej 
formie.  

REGULAMIN KONKURSU 

I PATRONAT 

Tegoroczny konkurs jest objęty honorowym patronatem Krzysztofa Rymuzy Starosty 

Pruszkowskiego. 

II ORGANIZATORZY 

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie – organizator konkursu: wiosennych 

eliminacji online, jesiennych eliminacji stacjonarnych na szczeblu centralnym i ich 

finału w postaci koncertu laureatów 

2. Organizatorzy lokalni (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki 

oświatowe) – organizatorzy przeglądów eliminacyjnych 

II UCZESTNICY KONKURSU 

Dzieci i młodzież z powiatu pruszkowskiego w następujących kategoriach wiekowych: 

1. Wiosenne „Śpiewaj, nie ziewaj online” 

1) Kategoria I: uczniowie szkół podstawowych (klasy I – VI) 

2) Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII – VIII) oraz uczniowie 

szkół ponadpodstawowych (do 19 roku życia) 

2. Jesienne „Śpiewaj, nie ziewaj” w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury 

1) Kategoria I: uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III) 

2) Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI)  

3) Kategoria III: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII – VIII) 

4) Kategoria IV: uczniowie szkół ponadpodstawowych (do 19 roku życia) 

5) Kategoria V: zespoły wokalne (do 12 osób) bez podziału na grupy wiekowe  

 

 

 

 



 
 

III CELE KONKURSU 

1. Propagowanie radości śpiewania 

2. Doskonalenie prezentowania własnych umiejętności przez uczestników 

3. Zwiększenie kompetencji cyfrowych 

4. Wzmocnienie odwagi scenicznej 

5. Zwiększenie integracji środowisk artystycznych 

6. Umożliwienie wymiany doświadczeń 

7. Rozwijanie uzdolnień twórczych poprzez rozbudzanie aktywności muzyczno-

artystycznej i postawy kreatywnej  

8. Ujawnienie młodych talentów wokalnych  

IV REPERTUAR 

1. Wiosenne przesłuchania online 

Uczestnicy nagrywają wokal do utworu wskazanego przez jury konkursu. 

2. Jesienne przesłuchania stacjonarne 

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. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do „Śpiewaj, nie ziewaj online”:                               

7 kwietnia 2020 do godz. 20:00 

2. Wideokonferencja z jury: 16 kwietnia 2020 

3. Nadsyłanie nagrań: do 24 kwietnia 2020  

4. Wyłonienie laureatów „Śpiewaj, nie ziewaj online” i stworzenie teledysku  

z nadesłanych nagrań: do 20 maja 2020 r. 

5. Warsztaty wokalne dla laureatów „Śpiewaj, nie ziewaj online”:                                        

31 sierpnia 2020 r. – 8 godzin 

6. Nadsyłanie zgłoszeń do „Śpiewaj, nie ziewaj” w formie stacjonarnej:                               

7 października 

7. Eliminacje w MDK: 15 października 2020, zakres godzinowy przesłuchań jest 

uzależniony od liczby zgłoszeń i zostanie podany do publicznej wiadomości na 

stronie www.mdkpruszkow.pl 

8. Koncert laureatów w MDK: 22 października 2020, godzina zostanie podana do 

publicznej wiadomości na stronie www.mdkpruszkow.pl 



 
 

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, III miejsce w kategorii I i II „Śpiewaj, nie ziewaj online”  

• za I, II i III miejsce w każdej kategorii stacjonarnej części konkursu 

„Śpiewaj, nie ziewaj”.  

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 dla laureatów oraz dyplomy uczestnictwa dla 

wszystkich wykonawców na szczeblu eliminacji w Młodzieżowym Domu Kultury.  

4. Laureaci biorą udział w warsztatach i nagraniu teledysku podsumowującego 

konkurs w dniach 6 – 8 listopada 2020 r.  

5. Nagrody i dyplomy należy odebrać osobiście podczas koncertu laureatów. 

6. Szkoły biorące udział w wydarzeniu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. W przypadku wiosennej części konkursu warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie 

formularza na stronie www.mdkpruszkow.pl  

2. W przypadku części jesiennej wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie 

wyznaczonym w harmonogramie konkursu na adres: abacmaga@mdkpruszkow.pl 

3. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie drogą elektroniczną. 

4. Uwaga! Osoba, która weźmie udział w części wiosennej konkursu, ponownie 

może zgłosić się do części jesiennej. 

5. W przypadku części wiosennej uczestnicy konkursu wybierają następującą 

ścieżkę: 

1) wypełniają formularz  

2) otrzymują dostęp do grupy na Microsoft Teams  

3) biorą udział w warsztacie online 

4) nagrywają i wysyłają utwór, który podlega ocenie jury 
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5) z wybranych przez jury nagrań powstaje teledysk 

6) jury dokonuje wyboru I, II, III miejsca 

7) wszystkie osoby wybrane do teledysku mogą wziąć udział w bezpłatnych, 

stacjonarnych warsztatach wokalnych 

8) odbiór nagród przez laureatów odbywa się jesienią 

9) laureaci mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych i w nagraniu 

teledysku wraz z laureatami części jesiennej konkursu 

 

6. W przypadku części jesiennej uczestnicy konkursu wybierają następującą ścieżkę: 

1) biorą udział w przeglądzie eliminacyjnym organizowanym przez szkołę 

lub placówkę 

2) szkoła przesyła zgłoszenie do eliminacji centralnych organizowanych 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie z siedzibą przy ul. 

Tadeusza Kościuszki 41 

3) biorą udział w przesłuchaniach w MDK i finale Konkursu  

w wyznaczonym w harmonogramie terminie 

4) laureaci mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych i w nagraniu 

teledysku wraz z laureatami części jesiennej konkursu 

7. Szkoły i placówki 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 V. 

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

Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 41. 

9. Szczegółowe informacje: 

 

Anna Baćmaga – instruktor kulturalno – oświatowy 

e-mail: abacmaga@mdkpruszkow.pl 
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