
IX KONKURS PIOSENKI DZIECI ĘCEJ I MŁODZIE ŻOWEJ 
„MAJSTERSZTYK” 

 
REGULAMIN 

 
Organizator: Miejski O środek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie                   

 
 
Cel: 

 Prezentacja i popularyzacja piosenki dziecięcej i młodzieżowej. 

Konfrontacja i promocja artystyczna. 

Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu. 

Popularyzacja śpiewania piosenek w środowiskach dzieci i młodzieży szkolnej. 

Upowszechnianie amatorskiej twórczości estradowej. 

Inspirowanie młodych twórców do poszukiwań artystycznych. 

 

1. Jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat . 
W konkursie biorą udział wyłącznie soliści w następujących kategoriach 

wiekowych: 
 

 -   6 –    9 lat (szkoła podstawowa kl. O – III) 

 - 10 – 12 lat (szkoła podstawowa kl. IV – VI) 

 - 13 – 16 lat (gimnazjum) 

-  17 – 19 lat – (szkoły ponadgimnazjalne) 

      
2. Zasady uczestnictwa: 

 
a) Każdy wykonawca prezentuje 1 – wybrany przez siebie utwór z 2 

przygotowanych do konkursu (tematyczne dostosowanie do swego wieku). Drugi 

utwór wykonuje na ewentualne życzenie Komisji. 

b) Aranżacje muzyczne (akompaniament) wyłącznie na głośnikach mechanicznych -

płyta CD, pendrive (preferowany pendrive), dostarczonych razem z kartą 

zgłoszenia (zwrot po koncercie). 

 

  3. Terminy zgłoszeń: 

Zgłoszenia pisemne wg  załączonego wzoru przyjmowane są w MOKSiRze – Czchów,                 

ul. Rynek 12, 32 – 860 Czchów do 10 czerwca 2014 r. 

 
      3.  Miejsce i termin konkursu: 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie (sala widowiskowa) – 

16 czerwca 2014 r. rozpoczęcie o  godz. 9.00 . 
 

       4. Kryteria Oceny: 

Jury będzie oceniać: 

- dobór repertuaru 

- poziom wykonawczy, 

- interpretację utworu 

- walory głosowe 

- prezencja i zachowanie na scenie 

- technika wokalna 

- ogólny wyraz artystyczny 



 

     5. Wyniki konkursu: 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 czerwca 2014 r. po przesłuchaniu wszystkich 

uczestników. 

      

      6. Nagrody: 
Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Podczas Dni Czchowa 26 lipca 2014 roku (scena na rynku)  odbędzie się Koncert Galowy 

Laureatów konkursu. 

 

7. Przekazanie karty zgłoszenia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o  

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) przez 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie w celach promocyjnych. 

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronie 

Organizatora,  jak również w materiałach reklamowych. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 


