
PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

”JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK” 

 

Organizator 

 Dowódca 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego 

 Klub 2pinż. 

 

Cele: 

 Promowanie zdolnych wokalnie dzieci z placówek przedszkolnych  

oraz umożliwienie ich prezentacji. 

 Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci. 

 Rozwijanie talentów estradowych.  

 Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów. 

  Prezentacja piosenek przedszkolnych 

 Aktywizacja kulturalna środowisk przedszkolnych. 

 

Informacje o konkursie 

 Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych miasta Inowrocław.  

 Tematem konkursu jest prezentacja piosenki przedszkolnej. 

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

I. dzieci 3-4 letnie 

II. dzieci 5-6 letnie  

 

Terminy i warunki dostarczenia kart zgłoszeniowej 

 Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć na adres: 
 

Klub 2. Pułku Inżynieryjnego 
ul. Dworcowa 56  
88-100 Inowrocław 

 
z dopiskiem Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Jestem sobie 

Przedszkolaczek”. 

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.09.2019 r. 

 Termin przeglądu: 27.09.2019 r. godz. 9.00 

 
Zasady przeglądu 

1. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie po jednym wykonawcy z każdej 

grupy przedszkolnej. 

2. Zgłoszenie następuje po dostarczeniu do organizatora karty zgłoszeniowej 

(dostępna na stronie www.2pinz.wp.mil.pl w zakładce Pozostałe - Klub 2pinż – 

Z życia Klubu) 

3. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór. 

http://www.2pinz.wp.mil.pl/


4. Maksymalny czas trwania utworu - 4 minuty. 

5. Każdy uczestnik przeglądu może wystąpić na scenie tylko raz. 

6. Organizator ustala kolejność występów. 

7. Ścieżki dźwiękowe (akompaniament) nie mogą mieć nagranego wokalu ani 

chórków. Dopuszcza się wyłącznie ścieżki dźwiękowe audio mp3 lub wave 

zapisane na płycie CD lub pendrive. Uczestnik może wystąpić również  

z akompaniamentem własnym. Organizatorzy zapewniają tylko pianino 

elektryczne i gitarę akustyczną. 

8. Opiekun grupy, dyrygent czy nauczyciel nie może śpiewać razem  

z uczestnikiem, może jedynie akompaniować lub dyrygować. 

9. Uczestników przesłuchań oceniać będzie komisja powołana przez organizatora 

 KRYTERIA OCENY:  

 dobór repertuaru (dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy); 

 dykcja; 

 interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz 

treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu jak mimika, gest, 

pomysł aranżacji muzycznej, kontakt z publicznością); 

 technika wokalna (wartość artystyczna, skala trudności). 

10. Podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w przeglądzie jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników 

podczas występu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora 

konkursu. 

11. Obecność zgłasza opiekun - minimum 15 minut przed rozpoczęciem 

Przeglądu. 

12. Zasady objęte regulaminem nie podlegają zmianom. 

13. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

14. Instytucje delegujące zobowiązane są do zapewnienia opieki nad 

uczestnikami podczas całego pobytu na terenie jednostki wojskowej. 

15. Ponieważ Przegląd obywa się na terenie jednostki wojskowej i istnieje 

konieczność wystawienia przepustek, prosimy o wcześniejszy kontakt  

z informacją o danych osobowych opiekunów, którzy przybędą z uczestnikami w 

dniu Przeglądu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przeglądu w przypadku małej 

ilości zgłoszeń 

 
DANE DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU: 
 
Klub 2pinż. 

ul. Dworcowa 56 

88-100 Inowrocław 

tel. 261 436 266, 261 436 248 

 

 

Informacja: 

M. GRĘDZICKA / 261 436 266 /692 028 381/ 


