
REGULAMIN 
FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

Festiwal odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie WOK 
na Piaskowej Górze 

Festiwal Piosenki Przedszkolnej jest formą zamkniętą skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym 
(przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych) z Wałbrzycha i okolic. 

Festiwal upowszechnia piosenkę dziecięcą, pozwala odkryć w dziecku jego naturalną muzykalność, 
rytm, radość śpiewania. Bawimy się piosenką, która niesie ze sobą wartości znane, przyjazne, 

cenione. 

1. Organizator: Wałbrzyski Ośrodek Kultury,  

2. Cele organizacyjne to:  prezentacja piosenek przedszkolnych, dziecięcych, przegląd różnych form 
śpiewu indywidualnego,  możliwość publicznej prezentacji uzdolnionych muzycznie dzieci, aktywizacja 
kulturalna środowisk dziecięcych i przedszkolnych. 

TERMIN KONKURSU – 25 kwietnia 2020 r. , godz. 11.00 
MIEJSCE – Wałbrzyski Ośrodek Kultury na Piaskowej Górze,  ul. Broniewskiego 65a. 

3. Uczestnicy:  

●  w festiwalu udział biorą dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; 
●  każdy uczestnik wykonuje indywidualnie jeden utwór; 
● dobór repertuaru oraz akompaniament przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia 

muzyczne w przedszkolu lub szkole; 
● ilość miejsc w konkursie jest ograniczona (30 miejsc); 
●  przedszkola zgłaszają do konkursu jedno lub dwoje dzieci reprezentujących przedszkole 

wraz z akompaniatorem; 
● oddziały przedszkolne przy szkołach zgłaszają do festiwalu jedno dziecko reprezentujące 

szkołę wraz z akompaniatorem. 

4. Jury ocenia: trafność doboru repertuaru do wieku dziecka odpowiadającą warunkom głosowym i 
możliwościom wykonawczym, interpretację utworu, ogólne wrażenie artystyczne. 

5. Nagrody:  
Zostanie wyłonionych 3 równorzędnych laureatów festiwalu, a każdy uczestnik konkursu otrzyma 
upominek i dyplom. 

6. Terminarz:  
ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 15  kwietnia 2020 r.  poprzez formularz zapisu zamieszczony na 
stronie internetowej www.wok.walbrzych.pl oraz na fun page’u Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury.Prosimy opiekunów występujących przedszkolaków o wpisanie w formularzu 
bezpośredniego numeru kontaktowego do siebie. 
Uwaga! Ewentualne zmiany dotyczące zgłoszeń prosimy podawać wcześniej telefonicznie. 

info: Karolina Jefmańska, email: karolina@wok.walbrzych.pl, tel. 74 667 09 53. 
UWAGI ORGANIZACYJNE: Organizator dopuszcza możliwość użycia podkładu muzycznego (tylko linia melodyczna) na 
nośniku danych typu pendrive oraz możliwość używania keyboardu. Organizator zapewnia: nagłośnienie, mikrofon, keyboard 

http://www.wok.walbrzych.pl/

