
REGULAMIN SZKOLNEGO PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO 

„SZTUKA DLA WSZYSTKICH” 

I. Organizator 
Organizatorem Szkolnego Przeglądu Artystycznego jest Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Psarach.  

II. Cele 

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych dzieci spośród uczniów Szkoły w określonych kategoriach artystycznych; a także 

prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do rozwijania pasji artystycznych. 

III. Informacje ogólne 

1. Szkolny Przegląd Artystyczny przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Psarach.  

2. Konkurs będzie przebiegać w jednej grupie wiekowej, dla klas I-VIII, natomiast w następujących kategoriach artystycznych: 

a) wokalna 

b) instrumentalna 

c) ruchowa (taniec, balet, akrobatyka artystyczna) 

d) sztuki plastyczne 

 

3. Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona.  

4. Jeden uczestnik może być zgłoszony tylko w dwóch kategoriach konkursowych. 

5. Konkurs jest jednodniowy, jednoetapowy. 

6. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. 

 

IV. Repertuar konkursowy (dot. kategorii muzyka/taniec) 

 

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania prezentacji artystycznej, właściwej dla kategorii występu, o czasie nie dłuższym 

niż 4 minuty.  

2. Na prezentację może składać się pojedynczy utwór, medley1 lub potpourri2 – w każdej kategorii. 

3. Wokaliści i instrumentaliści mogą wykonywać utwór a cappella lub z podkładem muzycznym. 

4. Wyklucza się stosowanie playbacku dla wokalistów i instrumentalistów. 

 

V. Prace konkursowe (dot. kategorii sztuki plastyczne) 

1. Każdy uczestnik przygotowuje do wystawy prace plastyczne lub techniczne w dowolnej technice. 

2. O ilości prac znajdujących się na wystawie decyduje Organizator. 

3. Prace  zgłoszone do prezentacji, muszą być wyłącznie autorstwa ucznia zgłaszającego się do konkursu. 

4. Po konkursie prace są zwracane w terminie ustalonym z Organizatorem. 

 

VI. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia kandydata należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. 1) dostępnej w holu (w wejściu do szkoły) oraz 

złożenie jej w sekretariacie szkoły. 

7. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2022 r.  

8. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia ewentualnego podkładu muzycznego w dniu konkursu w formacie audio lub mp3 lub 

wysyłając na adres koltunagnieszka@sppsary.pl najpóźniej 2 dni przed przesłuchaniem. 

 

VII. Przesłuchania 

 

1. Przesłuchania odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Psarach w dniu 27.04.2022 r. od godziny 09:00. 
2. Harmonogram występów zostanie ogłoszony po zamknięciu zgłoszeń (20.04.2022). 

3. Młodych Wykonawców będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora. 

4. Werdykt końcowy – wyłonienie zwycięzców– zostanie ogłoszony przez Jury w dniu konkursu.  

 

 

 
VIII. Nagrody 

5. Spośród uczestników Jury wyłoni laureatów III, II oraz I miejsca, dla każdej kategorii osobno. 

6. Laureaci I miejsca otrzymają statuetki przechodnie. 

7. Dopuszcza się wskazania dodatkowych wyróżnień, lub innego podziału miejsc, w przypadku takiej decyzji Jury. 

8. Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

9. Laureaci III, II oraz I nagrody otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

 

 

                                                           
1 Medley - wiązanka popularnych utworów jednorodnych stylowo, tematycznie czy wykonawczo. W medley melodie następują 

po sobie w sposób bardziej płynny niż w potpourri. 
2 Potpourri - wiązanka instrumentalna różnych popularnych melodii pochodzących z utworów niekoniecznie zbliżonych do siebie 

stylowo.  
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Zał. 1.  

Imię i nazwisko 

uczestnika 

 

Klasa  

Kategoria oraz tytuł 

prezentacji 

artystycznej: 

Wokalna: 

 

Instrumentalna: 

 

Ruchowa (Taniec/akrobatyka): 

 

Sztuki plastyczne: 

 

Potrzeby techniczne: 

(odtwarzacz mp3, ilość prac 

plastycznych i rodzaj: 

rzeźba, obrazy, itp.) 

 

 

Oświadczenie autora prac plastycznych: 

Niniejszym oświadczam, że jestem wyłącznym autorem prac prezentowanych na konkursie „Sztuka dla wszystkich”. 

 

………………………………………………………….(podpis ucznia) 

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego: 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Szkolnym Przeglądzie Artystycznym 27.04.2022r., akceptuję 

warunki regulaminu oraz zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka na 

potrzeby organizacji i promocji w/w konkursu. 

 

………………………………………………………………….. 

(data i podpis Rodzica) 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie zgłoszenia.  

Prosimy o złożenie go w sekretariacie szkoły do dnia 13.04.2022r.  

Organizator 


