
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WOKALNEGO 

„PROSTO Z POLA NA IDOLA” 

- edycja XII – 9.06.2022 r. 

I. Organizatorem Konkursu jest Koło Teatralne i Samorząd Szkolny Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego we Frydmanie. 

II. Celem konkursu jest: 

1. Popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży. 

2. Stworzenie możliwości konfrontacji dokonań w zakresie wokalistyki. 

3. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej. 

4. Samokształcenie muzyczne poprzez możliwość samodzielnej prezentacji ulubionych przebojów. 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie biorą udział laureaci szkolnych konkursów „Prosto z pola na idola” z starszych klas 

szkół podstawowych (klasy 6-8) gmin Łapsze Niżne i Czorsztyn  w liczbie nieprzekraczającej 3 

(trzech) uczniów z danej szkoły. 

2. Udział brać mogą tylko soliści. 

3. Dopuszcza się obecność chórku wspomagającego wokalist(-k)ę (np. w refrenach.) 

4. Uczestnicy przygotowują jedną polską piosenkę (z tekstem po polsku!), która zaistniała na rynku 

fonograficznym.  

5. Wykonawcy prezentują przygotowane utwory z dostarczonym przez siebie podkładem 

muzycznym. 

6. Uczestnicy zgłaszają swój udział na dołączonej do regulaminu Karcie Zgłoszenia  

7. Za zgłoszenie uczniów odpowiadają szkolni koordynatorzy konkursu - organizatorzy etapu 

szkolnego. Termin zgłoszeń upływa na tydzień przed terminem MKW – w bieżącej edycji – 

3.06.2022 r. 

IV. Ocena i nagrody 

1. Konkurs będzie oceniany przez profesjonalne jury powołane przez organizatorów. 

2. Jury oceniać będzie: 

a) dobór repertuaru związany z charakterem konkursu, 

b) interpretację wokalno-sceniczną,  

c) poziom warsztatu wykonawczego, 

d) ogólny wyraz artystyczny (w tym: choreografię, ruch sceniczny, prezencję, pomysłowość) 

3. Jury przyzna 3 nagrody (pierwszą, drugą i trzecią) i ew. wyróżnienia. 

4. Nagrody będą miały formę prezentów rzeczowych, a wyróżnienia – dyplomów. 

 

V. Sprawy organizacyjne 

1. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą. 

2. Kolejność występów jest ustalana w drodze losowania 

3. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu p. Krzysztof Mikołajczyk (telefon do szkoły 

we Frydmanie: 182851815) 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz 

prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE I WSPÓLNEJ ZABAWY! 

 

 

W imieniu organizatorów 

 

 

 

KOORDYNATOR KONKURSU 


