
 

REGULAMIN 
 

24 GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW 

NOWE MIASTO – 2021 (on-line) 

****************************************************** 
I.   Organizator Festiwalu: 

 Gminny Ośrodek Kultury - Nowe Miasto nad Wartą 

II. Cel imprezy: 

1. Popularyzacja piosenki dziecięcej i kształcenie muzyczne dzieci. 

2. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu. 

III. Uczestnicy: 

1. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko z gminy Nowe Miasto nad Wartą w 

wieku 3 - 6 lat, które przedstawi jedną piosenkę z repertuaru piosenki przedszkolnej lub 

dziecięcej odpowiadającą możliwościom odtwórczym wykonawcy. 

IV. Termin imprezy: 

  On-line kwiecień 2021 

V. Ogólne zasady regulaminowe: 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni dostarczą nagranie audio-wideo wykonywanej przez 

swoje dziecko piosenki wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia do dnia              

7 kwietnia 2021r. 

2. Nagranie wykonywanej piosenki powinno być zarejestrowane telefonem komórkowym 

lub kamerą i przesłane na adres biuro@goknowemiasto.pl 

W temacie emaila dopisek „Piosenka”  

3. Wszystkie nadesłane klipy wideo będą zamieszczone na naszej stronie internetowej do 

obejrzenia od 12 kwietnia br. 

VI. Kryteria oraz zasady oceniania i głosowania: 

 Dobór repertuaru, poprawność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny to główne  

kryteria oceniania. 

 Ocena jury: 

• Powołane zostanie jury w składzie 3 osoby. 

• Każdy członek jury w dniach 8-9 kwietnia oceni uczestnika w skali 1 do 10. 

• Wykonawca będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 pkt. 

 Ocena publiczności: 

• W dniach 12-14 kwietnia (tylko w tych dniach!) będzie możliwość głosowania 

poprzez wysłanie emaila na biuro@goknowemiasto.pl W temacie emaila 

koniecznie dopisek „Głosowanie” 

• Głosować będzie mógł każdy tylko raz w emailu podając imię i nazwisko 

najlepszego jego zdaniem wykonawcy, 

W podpisie podajemy swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu. Tylko takie zgłoszenia 

będą brane pod uwagę. (zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia wiarygodności 

głosującego) 

• Nadesłane głosy (1 głos = 1 punkt) zostaną sprawdzone i podliczone wg. schematu: 

punkty jury + ilość głosów nadesłanych da sumę głosów na poszczególnych 

wykonawców.  

• 5 uczestników z największą ilością punktów otrzyma nominację do udziału w 

eliminacjach powiatowych do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. 

• Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki za udział w festiwalu. 

• Ogłoszenie wyników nastąpi 16 kwietnia do godz. 15.00 na stronie internetowej 

goknowemiasto.pl 

 

Decyzja w tym roku będzie zależeć od Państwa głosów! 
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