
XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ  

Regulamin 

 

§1  Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem XII 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 zgłoszenia – 10 maja 2022r. Nagrania wideo należy przesłać do dnia 14 maja 2022r.  
7. Konkurs składa się z dwóch etapów, online i na żywo, podczas których każdy uczestnik ma za zadanie 

wykonać jeden utwór w języku polskim z nurtu poezji śpiewanej. 
8. Przesłuchania konkursowe pierwszego etapu (online) przeprowadza komisja konkursowa na podstawie 

przesłanych nagrań, która wyłania uczestników etapu drugiego (na żywo) do dnia 30 maja 2022r. 
9. Przesłuchania drugiego etapu (na żywo) odbędą się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka, ul. 

Kameralna 11, 05-500 Józefosławiu, na małej sali gimnastycznej w dniu 7 czerwca 2022 r. Godzina i 
kolejność występów zostanie podana przez organizatora na stronie internetowej szkoły 
(jozefoslaw.edu.pl) po przeprowadzeniu przesłuchań pierwszego etapu (do dnia 30 maja 2022r.) 

10. Ze względu na sytuację epidemiczną organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania 
przesłuchań drugiego etapu na podstawie przesłanych nagrań.   

 
§2 Uczestnicy. 

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

2. Uczestnicy nie mogą być uczniami wydziału wokalnego szkoły muzycznej II st.  
3. Każdy uczestnik wykonuje jeden dowolny utwór w języku polskim z nurtu poezji śpiewanej. 
4. Utwór powinien być wykonany z pamięci. 
5. Utwór może być wykonany a cappella, przy nagranym akompaniamencie (półplayback), bądź przy 

akompaniamencie wykonywanym „na żywo”. 
6. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest do wypełnienia Karty zgłoszenia 

uczestnika i formularza zgody i dostarczenia jej w terminie do 10 maja 2022r. do Szkoły Podstawowej 
w Józefosławiu; ul. Kameralna 11; 05-500 Józefosław, dostarczenie zgłoszenia i zgody może nastąpić za 
pomocą maila na adres: poezja@jozefoslaw.edu.pl. 

7. Nagranie na przesłuchania pierwszego etapu należy przesłać do 14 maja 2022r. w formacie video na 
pocztę elektroniczną: poezja@jozefoslaw.edu.pl lub udostępnić za pomocą chmury przesyłając link na 
podany adres. Dopuszcza się również wysłanie nagrania na nośniku pamięci za pomocą tradycyjnej 
poczty.  
W przypadku pytań proszę o kontakt: Krzysztof Zielonka, tel. 500 142 022  

8. Nagranie z widoczną sylwetką wykonawcy nie może nosić śladów ingerencji komputerowej. 
Zabroniony jest montaż, strojenie wokali, nakładanie efektów, korzystanie z kompresorów dynamiki itp.  

 
§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, inwencje, prezentację i ogólne wrażenie artystyczne. 
3. W sytuacjach spornych głos rozstrzygający ma przewodniczący jury. 
4. Decyzje jury są ostateczne. 
5. Ogłoszenie wyników nastąpi dn. 7 czerwca 2021r. 

 
§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. 
3. Nieodebrane nagrody przechodzą na następną edycję konkursu. 

 



 
 
 

XII Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej 
 

Karta zgłoszenia uczestnika. 
 
 
 

1. Imię i Nazwisko .............................................................................................. 
 
2.      Klasa/Szkoła................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 
 
3.   Utwór: ........................................................................................................... 

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

 
 
W punkcie 3 proszę o podanie tytułu utworu, autora słów i kompozytora muzyki. 
 
 
Nagranie video zostanie przesłane (proszę opisać w jaki sposób zostanie dostarczone 
nagranie): 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 
        ............................................................................... 
        (podpis wykonawcy lub opiekuna artystycznego) 


