
VII Marecki Konkurs Piosenki "CZTERY PORY ROKU - WIOSNA" 

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach 

  

1. Organizatorzy konkursu  

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach : 

- Anna Werelich - wicedyrektor 

- Mariusz Piętka - nauczyciel muzyki  

2. Cele konkursu  

Zainteresowanie uczniów oraz rodziców ciekawym, wartościowym repertuarem piosenek 

zimowych oraz muzyką i śpiewem.  

Odkrywanie i promowanie zdolności wokalnych uczniów, popularyzacja śpiewu solowego 

wśród dzieci i młodzieży.  

Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej - środowisk szkolnych.  

3. Uczestnicy  

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież (wyłącznie soliści) z mareckich szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy rywalizować będą w trzech kategoriach:  

• szkoły podstawowe, klasy I-III, 

• szkoły podstawowe, klasy IV-VI,  

• klasy VII -VIII SP, klasy III gimnazjum, 

4. Kryteria oceny  

• dobór repertuaru, słuch muzyczny, emisja głosu, poczucie rytmu, dykcja  

• zaangażowanie emocjonalne  

• interpretacja i ogólny wyraz artystyczny  

5. Warunki uczestnictwa  

Solista przygotowuje jedną wybraną piosenkę (pieśń) związaną tematycznie z wiosną, 

koniecznie w języku polskim. Wykonawca śpiewa wybrany utwór solo, z dowolnym 

akompaniamentem instrumentalnym lub a cappella. Ocenie jury podlega wyłącznie śpiew, 

akompaniament nie ma wpływu na punktację. Zgłoszenia należy dostarczyć do organizatorów 

konkursu osobiście, telefonicznie (tel./fax szkoły 22 781-18-57) lub adres e-mail 

 zs2@marki.pl  w terminie do 29.03.2019.  

6. Organizacja konkursu  

Do konkursu można zgłosić maksymalnie po trzech uczestników z jednej placówki w każdej 

kategorii wiekowej. Jako organizatorzy zastrzegamy sobie możliwość zwiększenia liczby 

uczestników. Konkurs (przesłuchania) odbędzie się 5 kwietnia 2019 (piątek) w Zespole Szkół 

nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5, w godzinach 11.00 - 13.00. Wykonawcy będą oceniani przez   



komisję sędziowską, wobec zgromadzonej publiczności (uczniowie, nauczyciele, 

opiekunowie, rodzice...). Zwycięzcami konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych 

zostaną wykonawcy, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Komisja przyzna trzy 

nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia według uznania.   

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po obradach jury, ok. godz. 13.30.   

Dane techniczne  

Uczestnicy mogą wykorzystać akompaniament na żywo (pianino, gitara, itp.) lub podkład 

muzyczny (płyta CD, pendrive). Akompaniamenty wyłącznie instrumentalne, bez partii 

wokalnych. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i elektryczne pianino.  

7. W dniu przesłuchań, po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród, odbędzie się koncert 

laureatów, w którym wezmą udział nagrodzeni soliści.  

8. Patronat honorowy nad konkursem objęli:  

Pan Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki  

Pani Elżbieta Piszcz - Dyrektor ZS nr 2 w Markach  

9. Uwagi końcowe  

Prosimy o sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie posiadają zgody 

rodziców na prezentację wizerunku. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Sprawy nie ujęte  

w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w połączeniu z komisją oceniającą. Szczegółowe 

informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.  


