
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU 

PIOSENKI DZIECIĘCEJ Pt. „Na Dzień Dziecka” 

 

Festiwal polega na stwarzaniu możliwości publicznej prezentacji talentów 

wokalnych dzieci i młodzieży, sprzyja rozwijaniu ich zdolności. Każdy 

z uczestników otrzymuje nagrodę (upominki) za swoją prezentacje i 

pamiątkowy dyplom. Najlepsze wykonania dodatkowo są nagradzane 

specjalnymi wyróżnieniami. Przebieg nadzoruje i ocenia specjalnie powołane 

w tym celu jury składające się z fachowców w tym zakresie. Dodatkowo 

organizatorzy przewidują dodatkowe atrakcje dla wszystkich 

zgromadzonych dzieci i młodzieży - Festyn rodzinny (np. zamki dmuchane, 

dodatkowy występ zaproszonych gości, poczęstunek słodyczami,….  

Cele festiwalu: 

 propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży 

 umożliwienie publicznej konfrontacji i prezentacji osiągnięć młodych artystów, 

 rozwijanie talentów estradowych, 

 wymiana doświadczeń uczestników, instruktorów, nauczycieli, 

 nawiązanie kontaktów pomiędzy młodymi wykonawcami. 

Kategorie wiekowe: 

Festiwal odbędzie w następujących kategoriach: 

a)     I kategoria: dzieci przedszkolne  

b)    II kategoria: dzieci kl. I-V szkoły podstawowej 

c)    III kategoria: dzieci kl. VI-VIII szkoły podstawowej. 

ZAPISY ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM REGULAMINEM!!! 



 

Organizator: 

1. Zespół Szkół w Mieszkowie 
2. Sołtys i Rada Sołecka  Mieszkowa  
3. Stowarzyszenia i organizacje działające w Mieszkowie 

Miejsce Festiwalu: 

Szkoła w Mieszkowie, ul. Radliniecka 11, 63 – 200 Mieszków 

Warunki uczestnictwa: 

1. W festiwalu uczestniczyć mogą soliści, którzy wykonują jedną piosenkę lub 

wiersz (dotyczy dzieci przedszkolnych) o dowolnej tematyce. Utwory 

muzyczne nie mogą zawierać treści wulgarnych lub niestosownych. 

2. Uczestnictwo w konkursie należy potwierdzić na karcie zgłoszeniowej 

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie powinno 

zawierać: • imię i nazwisko oraz wiek uczestnika oraz nazwisko opiekuna • 

tytuł wykonywanej piosenki • telefon kontaktowy do opiekuna 

wykonawcy. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 maja 2022r.  

Karty zgłoszeniowe prosimy kierować na adres: 

 
Szkoła Podstawowa w Mieszkowie 

 ul. Radliniecka 11, Mieszków 

63 – 200 Jarocin 

 e-mail: 

zespolszkolmieszkow@jarocin.pl 

 

p. Barbara Krysztofiak – Jurek  

 

(SOŁTYS),  

 

ul. Radlińska18, Mieszków 

63 – 200 Jarocin 

  

mailto:zespolszkolmieszkow@jarocin.pl


  Podkłady muzyczne na nośniku (np. pendrive) należy zabrać 

i przekazać organizatorom w dniu festiwalu lub przesłać do dnia 

29 maja 2022r na maila: zs_pkistowski@wp.pl lub 

zespolszkolmieszkow@jarocin.pl  zapewni to sprawny przebieg imprezy. 

3. Podczas Festiwalu uczestnicy biorący udział w konkursie śpiewają 

tylko i wyłącznie z podkładem muzycznym (półplaybackiem). Nie 

dopuszcza się możliwości korzystania z pełnego playbacku 

(podkład wraz z wokalem). Przewodniczący Jury może podjąć 

decyzję o dyskwalifikacji wykonawcy. Dopuszcza się możliwość 

akompaniamentu własnego lub zespołu (własny sprzęt). 

4. Przewidziane są nagrody, upominki i dyplomy dla 

wszystkich uczestników. Zwycięscy i wyróżnieni w danej kategorii 

otrzymują dodatkowe atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto 

planowany jest dla Laureatów pierwszych miejsc oraz zdobywcy 

Grand Prix Festiwalu udział w nagraniu płyty w profesjonalnym 

studiu nagrań „db -studio” Dominik Bukowski. Jarocin. 

Przewidziano również Nagrodę Specjalną Festiwalu – „Kurs Nauki 

Śpiewu” dla jednego uczestnika w Społecznym Ognisku 

Muzycznym w Jarocinie, ulica Kościuszki 16. Występy oceniać 

będzie profesjonalne Jury składające się z instruktorów muzyków 

oraz pedagogów związanych ze środowiskiem artystycznym. 

5. Jury oprócz miejsc i wyróżnień w poszczególnych kategoriach 

wyłoni GRAND PRIX Festiwalu, który w kolejnym roku przedstawi 

swój recital. 

6. W razie dużej ilości zgłoszeń Festiwal odbędzie się w dwóch 

dniach, konkurs – odczytanie wyników, nagrodzenie uczestników – 

Koncert Galowy Laureatów. 
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7. Festiwal Piosenki Dziecięcej odbędzie się 04 czerwca 2022r. 

według harmonogramu na terenie Szkoły Podstawowej 

w Mieszkowie. Szczegółowy harmonogram przebiegu będzie 

przedstawiony 1 czerwca 2022r. na stronie internetowej 

www.solectwomieszkow.pl, gdy zostanie ostatecznie ustalona lista 

uczestników. Rozpoczęcie imprezy godzina 11:00. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

z ważnych powodów. 

9. Decyzje ostateczne związane ze zgodnym przebiegiem festiwalu 

oraz jego wynikami podejmuje Jury i Organizatorzy Festiwalu. 

10. Postanowienia końcowe 

Wszyscy uczestnicy festiwalu przyjeżdżają na swój koszt lub koszt 

instytucji delegującej. Materiał z Koncertu Galowego będzie 

w całości rejestrowany. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania materiału bez 

wypłacania honorariów. Wszelkie decyzje w sprawach 

regulaminowych i organizacyjnych podejmuje Organizator Festiwalu. 

Laureaci mają prawo do publicznych, nieograniczonych występów na 

różnych konkursach, festiwalach, przeglądach oraz imprezach 

plenerowych. 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA (załącznik do Regulaminu) 

Festiwal Piosenki Dziecięcej  

  „Na Dzień Dziecka” Mieszków 2022 

http://www.solectwomieszkow.pl/


Zgłoszenia do 29 maja 2022 

Prosimy o czytelne wypełnianie kart zgłoszeniowych 

imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika / przedszkole/ klasa SP * 

         …………………………………………….                  wiek    …………..         klasa …………………… 

*wykreślić niepotrzebne  

 

Nazwa i adres placówki delegującej/telefon placówki lub telefon rodzica/opiekuna 

 

 

Kontaktowy adres e-mail opiekuna/rodzica: 

 

 

Tytuł piosenki  

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

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

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora 

Festiwalu Piosenki Dziecięcej danych osobowych zgłaszanego uczestnika zgodnie 

z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

Podkłady muzyczne               płyta, pendrive, własny akompaniament. 

 

……………………………………………….  

data, imię i nazwisko  

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 


