
 

 

 
Konkurs  przeznaczony jest dla uczestników przedszkoli, szkół podstawowych, placówek 

kulturalnych, świetlic  z  Miasta i Gminy Trzebinia 
 

1. Cel konkursu:  
 
 doskonalenie umiejętności wokalno-muzycznych, 
 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, 
 konfrontacja umiejętności dzieci i młodzieży o zainteresowaniach wokalno-

muzycznych. 
 

2. Miejsce i czas: 
 

 Wiejski Dom Kultury w Młoszowej,  
 27 listopada 2012r. (wtorek), godz. 9.00 - przesłuchania 
 30 listopada  2012r. (piątek), godz. 16.00 – ogłoszenie wyników i koncert laureatów. 
 

3.   Warunki uczestnictwa w konkursie:  
 

 Dostarczenie karty oceny (w trzech egzemplarzach) do 21 listopada 2012r. 
     (środa), 
 zgłoszenie się w miejscu imprezy na 30 minut przed planowanym występem, 
 uczestnicy mogą korzystać z własnego akompaniamentu - podkładu muzycznego 
      bez wokalu, 
 organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony. 

 

4. Ocena występu: 
 

Oceny występu i przyznania nagród dokonają jurorzy powołani przez organizatorów,  
jury przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących grupach wiekowych: 
 I      4 –   5 lat  – kat. solo (maksymalnie 3 uczestników z jednej placówki) 
II      6  – 7 lat  – kat. solo (maksymalnie 3 uczestników z jednej placówki) 
III     8 – 10 lat  – kat. solo (maksymalnie 3 uczestników z jednej placówki) 
IV    11 – 12 lat  – kat. solo (maksymalnie 3 uczestników z jednej placówki) 
 

5. Kryteria oceny: 
 

 styl, barwa, rytm, 
 ogólny wyraz artystyczny, 
 czytelny tekst. 
 

6. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody rzeczowe i dyplomy. 
 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w nin. regulaminie. 
 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przystępując 
do konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych TCK 
oraz przetwarzanie zgodnie z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności 
TCK w Trzebini ( zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).  

 

8.   Adres do korespondencji: 
 

Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, tel.32 6122-597 (od poniedziałku do piątku              
w godz. 14.00- 20.00) oraz Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 
tel. 32 6121-497 lub 32 6121-602 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00). 
 
 
 

 
 
 

R E G U L A M I N 

Dyrektor 
Trzebińskiego Centrum Kultury 

 w Trzebini 
 
 

/-/Janusz Szczęśniak 



 
KARTA OCENY SOLISTY 

Nazwa instytucji…………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy……………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika,wiek………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………. 

Potrzeby techniczne……………………………………………………….. 

Tytuł piosenki……………………………………………………………… 

Czas utworu………………… 

 OCENA  

L.p. Kryteria oceny Punktacja  (1 – 5) Uwagi 
1. Styl, barwa i rytm    
2. Ogólny wyraz artystyczny   
3. Czytelny tekst   

 RAZEM   
 
Podpisy członków komisji:  1…………………...    2…………………….. 
 3…………………...    4…………………….. 
 
Kartę oceny należy oddać dla każdego uczestnika w trzech egzemplarzach 
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