
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



III Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca 
Karta zgłoszenia 

 
1. Imię i nazwisko lub nazwa zespołu…........................................... 
2.   Kategoria uczestnictwa ................................................................ 
      (piosenka, taniec) 
3. Grupa wiekowa ………………………………………………… 
                                          (przedszkole, klasa zero) 
4. Uczestnicy…………………….................................................... 

(solista, duet, zespół – ilość osób) 
5. Nazwa placówki patronującej (adres, telefon) *dot. szkół 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
6. Instruktor, opiekun zespołu ( imię i nazwisko, telefon) 

....................................................................................................... 
7. Proponowany występ  

- taniec 
........................................................................................................................................ 
  tytuł tańca    muzyka 

        - piosenka 
        ........................................................................................................................................ 
                     tytuł       autor 

8.   Akompaniament  
-     własny (jaki instrument)       ................................................ 
- CD 

9. Warunki techniczne prezentacji (instrumenty muzyczne, liczba i 
ustawienie mikrofonów) 

....................................................................................................... 
 
  …………………………         ………..…….…………… 
Podpis instruktora-opiekuna                   Pieczęć i podpis            
                                                                        instytucji macierzystej 
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Organizator 
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 
 
Cel imprezy                  
♦ Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych 

wykonawców  
♦ Promowanie polskiej piosenki i tańca  
♦ Wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z dziećmi 
 
Termin i miejsce imprezy 
8 czerwca (środa) o godz. 16.00 w sali WDK Spytkowice 
 
Kategorie 
♦ piosenka 
♦ taniec 
 
Grupa wiekowa 
♦ 3 - 6 lat 
♦ 7 – 10 lat 
 
Uczestnicy 
Soliści, duety, zespoły muzyczne i taneczne w grupach wiekowych. 
Uczestnicy mogą być zgłaszani przez szkoły oraz indywidualnie. 
 
Zasady uczestnictwa 
♦ Wykonawcom towarzyszyć może akompaniator lub nagranie 

akompaniamentu muzycznego na CD 
♦ Wypełniona kartę zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do  

30 maja 2011 roku do biura Gminnego Ośrodka Kultury w 
Spytkowicach 

 
 

 
Taniec: 
♦ Uczestnicy wykonują układ taneczny, czas prezentacji do 5 min. 
Piosenka: 
♦ Każdy wykonawca prezentuje 1 utwór wyłącznie polski 

dostosowany do swojego wieku o łącznym czasie nie 
przekraczającym 5 min. 

 
Kryteria oceny: 
Jury w ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 
Piosenka: 
♦ dobór repertuaru 
♦ warunki głosowe 
♦ kultura sceniczna 
♦ interpretacja utworów 
Taniec: 
♦ opracowanie choreograficzne, kompozycja sceniczna, 
♦ dobór, estetyka kostiumów i rekwizytów, 
♦ technika wykonania, charakter tańca, 
♦ ogólny wyraz artystyczny. 
 
Nagrody 
Trzy główne nagrody w każdej kategorii oraz dyplomy 



 
 


