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 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7



1. Cele Przeglądu: 

• Popularyzacja śpiewu oraz twórczej aktywności muzycznej. 

• Kultywowanie tradycji śpiewania polskich piosenek. 

• Propagowanie polskiej kultury. 

• Muzyczne konfrontacje dzieci i młodzieży. 

• Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu 

muzycznym szkoły. 

 

2. Zasady ogólne: 

• Przegląd jest adresowany do uczniów klas IV – VII Szkoły 

Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu. 

• W Przeglądzie mogą brać udział zarówno soliści, jak i zespoły.   

• Warunkiem udziału w Przeglądzie jest zapoznanie się 

z regulaminem oraz czytelne wypełnienie karty zgłoszenia 

wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego 

i dostarczenie jej do organizatora do dnia 19.03.2018r.  

• Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór – polską piosenkę 

z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, półplayback, 

a'cappella). 

• Jury Przeglądu przyzna nagrody i wyróżnienia oceniając: 

- poprawność wykonania polskich piosenek 

(znajomość melodii i tekstu); 

- walory głosowe wykonawcy; 

- interpretację utworów; 

- walory sceniczne.
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• Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wykonawców, 

których prezentacje (stylistyka, natężenie dźwięku) 

uniemożliwią ocenę wokalistów, zaprezentowany przez 

uczestnika utwór nie będzie zaliczał się do polskich piosenek lub 

tematyka utworu nie będzie odpowiednia do wieku uczestnika. 

• Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

• Przesłanie zgłoszenia do Przeglądu jest równoznaczne 

z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

 

3. Wyniki: 

• Wyniki Przeglądu zostaną podane do publicznej wiadomości 

po zakończeniu przesłuchań i obrad Jury w dniu 

25 marca 2018r. 

• Występy Uczestników oceni Jury wyłonione przez 

Organizatora. 

 

4. Postanowienia końcowe: 

• Decyzje podjęte przez Jury konkursu są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

• Jury ma prawo nie przyznawać nagrody głównej i wyróżnień. 

• Obrady Jury są tajne. 

• Skład Jury może ulec zmianie. 

• Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu 

należy do Organizatora. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

Przeglądu, w tym do jego odwołania. 

Szczegółowych informacji udziela: 
Katarzyna Miler – koordynator i organizator Przeglądu.   


