
XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ  

Regulamin 

 

§1  Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem XI Międzyszkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej, zwanego dalej Konkursem jest 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, ul. Kameralna 11, 05-500 Józefosław 

2. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży polską poezją śpiewaną, kształtowanie 

kultury żywego słowa i stworzenie szansy na szerszą prezentację własnych umiejętności 

artystycznych. 

3. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, ul. Kameralna 

11. 

4. Zasięg konkursu obejmuje województwo mazowieckie. 

5. W konkursie są dwie kategorie uczestników: 

- Kategoria A – uczniowie Szkoły Podstawowej klas IV - VI 

- Kategoria B – uczniowie Szkoły Podstawowej klas VII - VIII 

6. Termin konkursu – 7 maja 2020r. Lista uczestników zostanie podana dn. 5 maja 2020r., informacje 

na temat kolejności uczestników zostaną także wysłane na adres Szkoły, która zgłosi swoich uczniów. 

7. Konkurs składa się z dwóch etapów, szkolnego i wojewódzkiego, podczas których każdy uczestnik 

ma za zadanie wykonać dwa utwory w języku polskim z nurtu poezji śpiewanej. 

8. Przesłuchania konkursowe pierwszego etapu (szkolnego) przeprowadza komisja szkolna, która 

wyłania uczestników etapu drugiego (wojewódzkiego) do dnia 26 kwietnia 2020r. 

9. Przesłuchania drugiego etapu odbędą się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Józefosławiu na małej sali gimnastycznej. Szkoła zapewnia nagłośnienie. Konkurs jest otwarty dla 

publiczności – przesłuchań konkursowych mogą słuchać osoby z zewnątrz. 

10. Dopuszcza się relację prasową, bądź telewizyjną z Koncertu Laureatów (w sytuacji patronatu 

medialnego, bądź mediów, które uzyskają akredytację). 

 

§2 Uczestnicy. 

1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie Szkoły Podstawowej z terenu województwa 

mazowieckiego, z wyłączeniem laureata pierwszego miejsca i nagrody grand prix z poprzedniej 

edycji konkursu. 

2. Uczestnicy nie mogą być uczniami wydziału wokalnego szkoły muzycznej II st.  

3. Każdy uczestnik wykonuje dwa dowolne utwory w języku polskim z nurtu poezji śpiewanej. 

4. Utwory powinny być wykonane z pamięci. 

5. Utwory mogą być wykonane a cappella, przy nagranym akompaniamencie (półplayback), bądź przy 

akompaniamencie wykonywanym „na żywo”. 

6. Organizator zapewnia odtwarzacz audio do półplaybecku (format nagrania audio) oraz pianino 

elektroniczne Yamaha. 

7. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest do wypełnienia Karty zgłoszenia 

uczestnika , formularzu Zgody  i dostarczenia ich w terminie do 26 kwietnia 2020r. (decyduje data 

stempla pocztowego) do Szkoły Podstawowej w Józefosławiu; ul. Kameralna 11; 05-500 Józefosław, 

dostarczenie zgłoszenia i zgody może nastąpić za pomocą maila na adres: szkola@jozefoslaw.edu.pl 

lub faxu pod numerem 22 750 74 40. 

8. W przypadku korzystania z półplaybacku proszę o dołączenie płyty CD lub pliku mp3 do Karty 

zgłoszenia uczestnika. Płyta CD lub plik mp3 powinny zawierać Imię i Nazwisko uczestnika oraz 

tytuł utworu. Dopuszcza się dostarczenie półplaybacku w dniu przesłuchań.  

 

§3  Jury. 

1. Jury składać się będzie z 3 – 5 osób. 

2. Każdy z jurorów punktuje utwór w skali 1 – 10 punktów, biorąc pod uwagę: interpretację, czystość 

intonacji, dykcję, własną inwencje, prezentację i ogólne wrażenie artystyczne. 

3. W Konkursie obowiązuje system punktacji jawnej. 

4. W sytuacjach spornych głos rozstrzygający ma przewodniczący jury. 

5. Decyzje jury są ostateczne. 



6. Ogłoszenie wyników nastąpi dn. 7 maja 2020r. podczas koncertu laureatów, który odbędzie się w 

godzinach popołudniowych w małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Józefosławiu 

(dokładna godzina koncertu zostanie podana dn. 5 maja 2020r.). 

 

§4 Nagrody. 

1. Przewiduje się nagrody rzeczowe za zajęcie I; II; III miejsca w każdej kategorii. 

2. Jury ma prawo przyznać nagrody specjalne, a także miejsca exequo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej 
 

Karta zgłoszenia uczestnika. 
 

 

1. Imię i Nazwisko .............................................................................................. 

 

2.      Klasa/Szkoła................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

3.   Utwór I ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

4.   Utwór II ......................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 
W punkcie 3 i 4 proszę o podanie tytułu utworu, autora słów i kompozytora muzyki. 

 

 
I utwór zostanie wykonany (właściwe zakreślić): 

 
 z półplaybacku – rodzaj nośnika................................................................................................................... 

 

 z akompaniatorem:  

– (imię i nazwisko akompaniatora).................................................................................................. 

 

–  (jaki instrument ) ......................................................................................................................... 

 

 

 II utwór zostanie wykonany (właściwe zakreślić): 

 
 z półplaybacku – rodzaj nośnika................................................................................................................... 

 

 z akompaniatorem:  

– (imię i nazwisko akompaniatora).................................................................................................. 

 

        – (jaki instrument) ..........................................................................................................................      

 

 
         .................................................. 
           (podpis opiekuna artystycznego) 


