
MOK Kędzierzyn- Koźle          Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 9

VI PRZEGLĄD PIOSENKI WSZELAKIEJ

 „Majowe Nastroje”

Organizatorzy- 

 Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie- Koźlu 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie- Koźlu

Przegląd ma zasięg powiatowy i obejmuje teren
powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego

1. Cel przeglądu

 Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.

 Ocena aktualnego poziomu artystycznego w dziedzinie śpiewu 

2. Kategorie wiekowe uczestników- decyduje wiek najstarszego ucznia:

 Szkoły podstawowe- Klasy 1-3

 Szkoły podstawowe- Klasy 4-6

 Szkoły gimnazjalne- Klasy 7-8 i gimnazjum

3. Warunki uczestnictwa:

 Warunkiem udziału jest dostarczenie zgłoszenia- w załączniku- 
najpóźniej do 10.05.2022 r osobiście lub pocztą elektroniczną na 
podany adres

zamornik@wp.pl 

mailto:zamornik@wp.pl


 Wykonawcy przygotowują 1 utwór w języku ojczystym

 Dopuszcza się dowolność repertuarową 

 Podkłady muzyczne na płycie CD w formacie audio, lub nagrania MP3 
prosimy dostarczyć najpóźniej kwadrans przed występem do akustyka/ 
niedopuszczalny pełen playback/. Można wcześniej przesłać na maila 
zamornik@wp.pl 

 W przypadku akompaniamentu na żywo należy podać w zgłoszeniu 
potrzeby instrumentalne i techniczne

 Dopuszcza się uczestnictwo solisty w 1 zespole wokalnym. Członkowie 
zespołu nie mogą powtarzać się w innej grupie.

 Jury oceniać będzie wokalne wartości wykonania oraz interpretację

 Maksymalna liczba uczestników w jednym podmiocie wykonawczym- 25
osób

 Każda szkoła delegująca może zaproponować po 5 wykonawców w 
kategoriach wiekowych/ bez względu na kategorie wykonawcze/.

4. Warunki organizacyjne:

 Uczestnicy przyjeżdżają do Domu Kultury „Chemik” na przegląd pod 
opieką osoby dorosłej .

 Koszty przejazdu pokrywa jednostka delegująca.

 O kolejności prezentacji, szkoły zostaną powiadomione pocztą 
elektroniczną na trzy dni przed terminem przeglądu.

 Decyzja niezależnego jury zostanie podana bezpośrednio po 
przesłuchaniach i nie podlega żadnej weryfikacji.

 Nagrodami dla zwycięzców są statuetki z logo konkursu.

5. Miejsce przeglądu- Dom Kultury „Chemik” 

6. Termin przeglądu: 19.05.2022 r, godz. 9.00

7. Każdy utwór prosimy przesyłać na osobnym formularzu.

8. W razie jakichkolwiek wątpliwości organizacyjnych prosimy o kontakt pod nr 
telefonu 515861210/ Anna Zamora

mailto:zamornik@wp.pl


9. Organizator przy ocenie jury przewiduje podział na: solistów, zespoły i 
kategorie.  Istnieje możliwość przyznania nagród równorzędnych lub 
przesunięcia wyróżnień w kategoriach. 

10.W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń organizatorzy skontaktują się z 
opiekunem w celu weryfikacji liczby podmiotów wykonawczych.

PSP nr 9 Anna Zamora 


