
REGULAMIN 

XXV ZAGŁĘBIOWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO 

FESTIWALU PIOSENKI 

Adresaci: 

uczniowie szkół podstawowych województwa śląskiego. 

Organizatorzy:  

 Urząd Miejski w Będzinie – konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta 

Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie. 

Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.4.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. 

XXV Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

Cele imprezy: 

 rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci i wdrażanie ich do aktywności 

           artystycznej, 

 popularyzacja i promocja młodych talentów, 

 integracja międzyszkolna miłośników śpiewania – wykonawców i nauczycieli. 

Miejsce imprezy: 

Sala konferencyjna Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie,                                       

plac prof. Wójcika 1. 

Warunki uczestnictwa: 

Szkoła może zgłosić maksymalnie po 2 uczestników z każdej kategorii: 

I kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 

II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, 

III kategoria – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej. 

Uczestnik śpiewa solo jedną piosenkę w języku ojczystym dostosowaną  

do swojego wieku i możliwości wykonawczych. Solista może wykonać piosenkę a’capella,                  

z akompaniamentem lub z podkładem muzycznym, który należy przesłać na adres mailowy 

zaglebiowskifestiwalpiosenki@sp1.bedzin.edu.pl lub dostarczyć nagrany na płycie CD / mp3 

do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2022 r.  

Czas prezentacji piosenki nie powinien przekroczyć 4 minut. 

Uczestnikom zapewniamy nagłośnienie. 

Zgłoszenia w postaci karty uczestnika (załącznik nr 2), oświadczenia (załącznik nr 1) oraz 

podkład muzyczny należy przesłać: 

 listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 3, 42-500 Będzin, 

 mailem na adres: zaglebiowskifestiwalpiosenki@sp1.bedzin.edu.pl  

(prosimy o wysyłanie maili za potwierdzeniem odbioru, co da pewność,   

że zgłoszenie dotarło), 

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2022 r. 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

Terminy: 

 23.05.2022 r. - nadsyłanie zgłoszeń (karty uczestnika, oświadczenia oraz podkłady 

muzyczne), 

 31.05 - 01.06 .2022 r. - przesłuchania konkursowe od godz. 10.00 

Termin przesłuchań dostępny będzie od 26 maja 2022 r. na stronie internetowej szkoły: 

http://sp1.bedzin.edu.pl/ 

 

 

http://sp1.bedzin.edu.pl/


Kryteria oceniania: 

Prezentacje będą oceniane przez jury festiwalu według następujących kryteriów: 

 doboru repertuaru, 

 interpretacji, 

 intonacji, dykcji, 

 ogólnego wrażenia artystycznego. 

Nagrody: 

Dla uczestników przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce, a także dyplomy. Miejsca 

pierwsze i drugie mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do koordynatora festiwalu na e-mail: 

zaglebiowskifestiwalpiosenki@sp1.bedzin.edu.pl 

Koordynator festiwalu: p. Wioletta Młodzik-Szczepańska. 


