
                                         
                                 FESTIWAL  PIOSENKI  DZIECIĘCEJ 
                               ,, Z POEZJĄ DOROTY GELLNER ” 

Organizator :  Przedszkole Miejskie nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie
Konkurs jest objęty patronatem Burmistrza Miasta Lipna.
                                          
                          Regulamin konkursu
Cele konkursu:

•popularyzacja poezji Doroty Gellner
•rozwijanie zainteresowania poezją i muzyką
•prezentacja uzdolnień muzycznych przedszkolaków
•rozwijanie ekspresji,  wrażliwości estetycznej i kulturalnej
•wyrabianie odwagi i śmiałości
•uświadomienie konieczności respektowania reguł konkursu
•nawiązywanie współpracy między placówkami.

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci 5 – 6 letnie z przedszkoli  oraz 
„zerówek” ze szkół podstawowych z terenu Miasta Lipna i Gminy Miasta Lipna, 
wyłonieni w drodze wewnętrznych eliminacji .
Do konkursu każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 solistów 
Prezentacje konkursowe:

•Uczestnik solista przygotowuje prezentację muzyczną dowolnego 
utworu z bogactwa twórczości (tylko!)  Doroty Gellner.
•Czas prezentacji piosenki nie może przekraczać 5 min
•Dzieci wykonują utwór  z wykorzystaniem podkładu muzycznego.
•Podkłady muzyczne do prezentowanych piosenek przygotować jedynie 
na CD (nagranie opisać – imię i nazwisko dziecka, tytuł utworu).
•Termin i miejsce konkursu: 

12 maja 2018 roku (sobota) godz. 10.00 w Kinie Nawojka w Lipnie, 
ul. Mickiewicza 33
Jury  konkursu  i kryteria oceny:
Jury konkursu powołuje organizator.



Ocena prezentacji obejmuje:
•Interpretacja utworu
•Osobowość sceniczna uczestnika
•Warunki głosowe i muzykalność
•Ogólny wyraz artystyczny

Prezentacje konkursowe zostaną zakończone werdyktem jurorów i przyznaniem 
dyplomów i nagród.
Uwagi końcowe 
Zgłoszenia udziału w konkursie w postaci wypełnionej karty zgłoszenia 
(załącznik nr 1 do regulaminu)  należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2018 roku 
pocztą na adres: Przedszkole Miejskie nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie, ul. 
Włocławska 18 lub drogą elektroniczną na adres pm3lipno@wp.pl  z dopiskiem:
Festiwal piosenki dziecięcej -  „Z poezją Doroty Gellner” 
Do przygotowania uczesników można wykorzystać stronę internetową :
www.twardowska.com.pl 
Organizator konkursu zapewnia nagłośnienie.
Dojazd tyko we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nazwisk, zdjęć i informacji o 
laureatach na stronie internetowej przedszkola oraz w gazecie i telewizji 
lokalnej.
Informacji na temat konkursu udziela się pod nr telefonu: 54 287 24-43 lub 
 515 273 733 
Prosimy o przybycie do godz. 9:40

                  Zapraszamy i życzymy miłej zabawy!

mailto:pm3lipno@wp.pl


                                                                                                                    Załącznik nr 1 do regulaminu 

    KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  W  FESTIWALU

      PIOSENKI   DZIECIĘCEJ 

   ,, Z POEZJĄ DOROTY GELLNER”

1.Nazwa placówki :.......................................................................................................................

2. Adres placówki:........................................................................................................................

3. Imię i nazwisko opiekuna:........................................................................................................

4. Grupa  wiekowa :.....................................................................................................................

5. Data zgłoszenia.........................................................................................................................

6. Informacje ważne dla organizatora konkursu: (uzupełnij )

L.p Imię i nazwisko dziecka        Tytuł wybranej piosenki 
1

2

3

                                                                           …....................................................................

                                                                                                 podpis nauczyciela 


