
REGULAMIN  VI OTWARTEGO  
MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

Muzyklandia 

1. Organizator: 
 Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie, Kozłów 213, 32-241 Kozłów   
 Tel: 41/3841072 lub 699926719,  mail: 1gok@gazeta.pl  
2. Celem konkursu jest:  
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, popularyzacja piosenki dziecięcej, jej walorów 
artystycznych i wychowawczych,  
- rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez muzykę i śpiew,  
- wyłonienie osób utalentowanych oraz zachęcenie ich do pracy Twórcze w zakresie muzyki,  
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,  
- wspólna zabawa i integracja.  
3. Kryteria oceny:  
Komisja Artystyczna wyłoni laureatów, którzy podczas zorganizowanych Dni Kozłowa zaprezentują 
swoje walory artystyczne. Komisja będzie brała pod uwagę:  
• dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych),  
• umiejętności wokalne i poziom wykonania (dykcja, intonacja),  
• wartości wychowawcze,  
• ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie (ruch sceniczny, odpowiedni strój, oddanie klimatu 
piosenki).  
4.Organizacja przesłuchania:  
Przesłuchanie konkursowe odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku od godz. 8.00 w GOK Kozłów  
we wcześniej ustalonej kolejności. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator  
w porozumieniu z Komisją. Zgłoszenia w formie telefonicznej, osobowej lub drogą mailową 
przyjmowane są do dnia 10.05. 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie  
(prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie karty zgłoszenia).  
5. Zasady regulaminowe:  
 Konkurs skierowany jest do dzieci zamieszkujących gminę Kozłów oraz gminy sąsiadujące z nią.  
 Kategorie wiekowe:  
I kategoria: przedszkola i zerówki  
II kat. klasa I - III  
III kat. klasa IV –VI  
IV kat. klasa VII i gimnazjum  
W przeglądzie udział biorą wyłącznie soliści i duety, jedynie w pierwszej kategorii dopuszcza się 
występ grupowy.  
IV. Uczestnicy przygotowują jedna piosenkę.  
V. Organizacja może zgłosić do konkursu dowolna ilość podmiotów w danej kategorii wiekowej.  
VI. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  
6. Przewidziane nagrody:  
•NAGRODA SPECJALNA  
•Statuetki i dyplomy dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,  
•poczęstunek dla wszystkich uczestników .  
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Dnia Dziecka 27 maja 2018  

Wszelkie pytania prosimy kierować : GOK Kozłów: nr tel. 413841072, 797284774, 1gok@gazeta.pl  

 ZAPRASZAMY 


