
 

 

 

 

 

Zapraszamy na: 

Powiatowy Konkurs  
Piosenki Dla Dzieci i Młodzieży  

Muzyka Mistrzów 
KOROWÓD WSPOMNIEŃ – GRECHUTA & NIEMEN 

 

Nazwa konkursu: Powiatowy Konkurs Piosenki Dla Dzieci i Młodzieży 
                              „Muzyka Mistrzów - Korowód Wspomnień - M. Grechuta i Cz. Niemen” 
 
Termin konkursu: 9 listopada 2016 r., godzina 9:00. 



 
Miejsce konkursu: Aula Muzyczna w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1. 
 
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
                          Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie. 
 

Cele konkursu: 

1. Prezentacja repertuaru Marka Grechuty i Czesława Niemena. 
2. Odkrywanie i rozwijanie młodych talentów, popularyzacja śpiewu. 
3. Prezentacja i promocja umiejętności i dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, 

możliwość konfrontacji osiągnięć rówieśniczych. 
4. Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewu. 
5. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Uczestnikami mogą być soliści szkół podstawowych z klas III – VI (kategoria 1), 
soliści gimnazjów (kategoria 2) oraz soliści szkół średnich (kategoria 3) z powiatu 
toruńskiego. Każda szkoła może wytypować maksymalnie dwóch uczestników w 
każdej kategorii. 

 Uczestnik prezentuje jedną piosenkę z repertuaru Grechuty lub Niemena.  
W kategorii 1 dopuszczalne są utwory do tekstów polskich poetów: np. 
Tuwima, Brzechwy, Szelburg-Zarembiny, Bacińskiej. 

Kryteria oceny: 

 Interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści 
piosenki, operowanie środkami wyrazu); 

 Dykcja i intonacja; 
 Wyraz artystyczny (wykonanie, ubiór, kontakt z publicznością). 

PROSIMY O PODKŁADY MUZYCZNE (półplayback) NA PŁYTACH CD.  
MILE WIDZIANY WŁASNY AKOMPANIAMENT. Organizator zapewnia nagłośnienie, 

fortepian, wyjścia liniowe (gitara, keyboard) 

 Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa, dla laureatów – 

nagrody rzeczowe. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Zostaną 

przyznane również wyróżnienia oraz jedna główna nagroda konkursu – Grand Prix.  

Zdobywcy pierwszego miejsca oraz zdobywca Grand Prix otrzymają 

specjalne zaproszenie na występ przed koncertem muzycznym,  

który odbędzie się w środę 16 listopada o godz. 18 w Czernikowie, w ramach 

projektu Spotkania Muzyczne – Muzyka Mistrzów, finansowanym ze środków 

budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. 

 



Karta zgłoszenia do Powiatowego Konkursu  Piosenki  
Dla Dzieci i Młodzieży „Korowód Wspomnień – Grechuta & Niemen” 

  

1.  Imię i nazwisko wykonawcy, kategoria i klasa: 

………………………………………………………………………………………..  

2.   Tytuł piosenki: 

………………………………………………………………………………………..  

3. Nazwa i adres szkoły:  

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

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

4. Nauczyciel prowadzący/ opiekun muzyczny (imię i nazwisko, nr telefonu): 

………………………………………………………………………………………..  

5. Rodzaj akompaniamentu, potrzeby techniczne: 

………………………………………………………………………………………..  

  

Wypełnione karty zgłoszenia (osobno dla każdego uczestnika) należy przesłać 
pocztą do dnia 3 listopada 2016 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do 
organizatora) na adres: 
 
Szkoła Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo, z dopiskiem: 
„Powiatowy Konkurs Piosenki Muzyka Mistrzów – Grechuta & Niemen” 
 
lub w wersji elektronicznej na skrzynkę:  janiszewska.gosia@wp.pl 
 

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel muzyki:  
mgr Małgorzata Janiszewska (tel. 668-340-023) 

e-mail: janiszewska.gosia@wp.pl 
 

 

Projekt: jadastudio 

 


