
 

                    ZAPRASZAMY 

                         NA 

             I POWIATOWY  

                     FESTIWAL PIOSENKI 

pod patronatem 

Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 

  
  W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie po raz pierwszy 
odbędzie się Powiatowy Festiwal Piosenki. Mamy nadzieję, że będziemy mogli Was gościć  
i wspólnie pośpiewać. ZAPRASZAMY! 
 

Celem festiwalu jest popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży, poszukiwanie osób 
szczególnie uzdolnionych i wspólna dobra zabawa. 
Odbędzie się on 14 maja od godziny 9.00  w naszej szkole w Skrzyszowie, a uczniów 
przesłuchiwać będzie profesjonalne jury.  
 
Regulamin Festiwalu: 

I. Uczestnicy rywalizują w następujących kategoriach: 
1. klasy I-III SP ( 1 uczestnik z każdej szkoły) 
2. klasy IV-VI SP ( 1 uczestnik z każdej szkoły) 
3. klasy VII – VIII SP ( 1 uczestnik z każdej szkoły) 

I. W każdej kategorii uczestnikiem może być tylko solista (ewentualnie z towarzyszeniem 
chórku) wykonujący jeden utwór w języku polskim. 

II. Ocenie jury podlegać będzie: dobór repertuaru stosowny do wieku wykonawcy, 
interpretacja utworu, czystość i poprawność wykonania, dykcja, prezencja  
i pomysłowość. 

III. Ze względów organizacyjnych prosimy o przygotowanie akompaniamentu na płycie 
CD z opisem (imię, nazwisko wykonawcy, szkoła, tytuł utworu)  
i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły lub przesłanie podkładu w formacie mp3 na 
adres e-mail banotbanan@gazeta.pl do 12 maja. 

IV. Udział w festiwalu należy zgłosić w sekretariacie Szkoły w Skrzyszowie pod  
nr telefonu 324726370 lub e-mailem na adres luizadworok@gmail.com do dnia  
10 maja. 

V. W dniu konkursu należy dostarczyć podpisane formularze z załącznika  
nr 1 (w jednej kopii dla szkoły) i 2 (dla każdego uczestnika). 

VI. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

VII. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień 
regulaminu konkursu. 

VIII. Wyniki konkursu ustalone przez jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania. 

IX. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy udziału w festiwalu, a laureaci nagrody  
i dyplomy. 

                                    ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA!!! 

 Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie 

Banot Beata   tel.691232442         Dworok Luiza   tel. 509437177   Gąsior Patrycja   tel. 531032351 
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