
 
 

REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WOKALNEGO  

„BITWA NA GŁOSY” 

(piosenka o tematyce miłosnej) 

 

 

I. Organizator: 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie. 

 

II. Cele konkursu: 

 upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji umiejętności wokalnych, 

 promocja talentów i motywowanie młodych artystów do systematycznego doskonalenia   

swoich umiejętności, 

 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Międzyszkolny Konkurs Wokalny „Bitwa na głosy” przeznaczony jest dla uczniów szkół 

podstawowych (KLASY IV - VIII). 

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

   I kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej, 

  II kategoria: klasy VII –VIII szkoły podstawowej. 

 

3. Uczestnik konkursu wykonuje solo jeden utwór o tematyce miłosnej. 

4. Szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników w danej kategorii wiekowej. 

 

IV. Termin i miejsce konkursu : 

25 lutego 2021 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka   

w Radziejowie. 

I kategoria w godzinach 09.00 – 11.00 

II kategoria w godzinach 11.00 – 13.00 

 

     Zgłoszenie uczestników należy dostarczyć do 22 lutego 2021 r.  

 



 

V. Kryteria oceny prezentacji muzycznych:  

 umiejętności wokalne uczestników, 

 dobór repertuaru, 

 interpretacja utworu, 

 umuzykalnienie, 

 ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie. 

 

VI. Warunki udziału: 

1. Kandydaci deklarują udział w konkursie, wypełniając Kartę zgłoszenia (według wzoru 

określonego w Załączniku nr 1. do niniejszego regulaminu), którą należy osobiście, listownie    

lub drogą elektroniczną przesłać w terminie do 22 lutego 2021 r. na adres: 

 

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie 

ul. Szkolna 12, 88-200 Radziejów 

Tel. i faks: 54 285 32 28  

E-mail: sekretariat@radziejow.edu.pl  

z dopiskiem: konkurs wokalny Bitwa na głosy 

 

2. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Dopuszcza się możliwość akompaniamentu 

zarejestrowanego na nośniku pendrive w formacie mp3.  

 

VII. Nagrody i wyróżnienia: 

 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja artystyczna powołana przez organizatora. 

Zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi  i dyplomami. Decyzja komisji jest 

ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

Szczegółowy plan prezentacji konkursowych organizatorzy ustalą po zamknięciu listy zgłoszeń  

i umieszczą na stronie internetowej szkoły. W przypadku pytań prosimy o kontakt  

z organizatorem. 

      

 

 

                    Serdecznie zapraszamy 

 

 

 


