
Konkurs Domowej Twórczości Artystycznej 

On-line Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

w Mikołowie 

Cele konkursu: 
 

1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży uczęszczających do Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie 

2. Prezentowanie umiejętności wokalnych, instrumentalnych i tanecznych 

3. Promowanie umiejętności muzycznych wychowanków OPP w Mikołowie 

4. Odpoczynek, zabawa i wytchnienie od nauczania zdalnego 

 

Regulamin konkursu: 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy wychowankowie uczęszczający na zajęcia  

do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w wieku od 5 do 18 lat. 

3. Uczestnicy występują solo. 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach 

a) KATEGORIA WOKALNA: 

- wiek 5 - 7 lat 

- wiek 8 - 11 lat 

- wiek 12 - 14 lat 

- wiek 15 - 18 lat 

 

b) KATEGORIA INSTRUMENTALNA (bez kategorii wiekowej, w karcie zgłoszenia proszę 

podać ile lat dziecko gra na danym instrumencie) 

- pianino/keyboard 

- gitara 

- ukulele  

 

c) KATEGORIA TANECZNA (bez podziału na style taneczne): 

- 5 - 6 lat 

- 7 - 8 lat 

- 9 - 11 lat 

- 12 - 14 lat 

- 15 - 18 lat   

5. Kategoria wokalna: każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę w języku polskim  

z podkładem muzycznym bez słów lub z akompaniamentem na żywo (tematyka dowolna).   

 

6. Kategoria instrumentalna: każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór instrumentalny  

z pamięci (maksymalny czas trwania - do 5 minut). W kategorii ukulele możliwa jest 

prezentacja wokalno - instrumentalna.  

 

7. Kategoria taneczna: uczestnik przygotowuje jeden układ taneczny w dowolnym stylu 

(możliwość łączenia stylów), z podkładem muzycznym (czas trwania dla dzieci w wieku  

5 - 8 lat od 1:30-2:30 min.; dla dzieci starszych od 2:30 - 4 min.). Możliwe jest użycie 

rekwizytów, dekoracji. 

 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania z wykonaniem utworu 

/układu tanecznego w formacie mp4 (widoczna postać uczestnika, instrumentu) oraz 

karty zgłoszenia w terminie: 11 - 29 maja (piątek) 2020 r. do godz. 16.00 na adres 



mailowy konkursu: ognisko.konkurs@onet.pl Proszę następnie potwierdzić, czy mail dotarł 

na skrzynkę pocztową pod numerem telefonu - sekretariat OPP: 32/ 226 - 05 - 11 lub 

bezpośrednio u organizatora: 668125754. 

 

9. Do konkursu zostaną przyjęte tylko pełne zgłoszenia: nagranie w formacie mp4/video 

(film) oraz karta zgłoszenia wysłane do dnia 29 maja 2020 r. (piątek)  

do godz. 16.00. Po tym czasie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

 

10. W konkursie zostaną przewidziane są nagrody w następujących kategoriach: 

a) w kategorii wokalnej I, II, III miejsce w każdej z kategorii wiekowych, 

b) w kategorii instrumentalnej I, II, III miejsce wyodrębniając poszczególne instrumenty 

(pianino/keyboard; gitara; ukulele), 

c) w kategorii tanecznej I, II, III miejsce w każdej z kategorii wiekowych. 

 

11. Jury dokona oceny wystąpień według następujących kryteriów: 

a) Kategoria wokalna: 

-  dobór repertuaru do wieku dziecka 

- emisja głosu (umiejętności wokalne) 

- dykcja 

- interpretacja 

- opanowanie pamięciowe utworu 

- oryginalność wykonania 

 

b) Kategoria instrumentalna: 

- dobór repertuaru do umiejętności i poziomu zaawansowania  

- technika gry 

- interpretacja utworu 

- opanowanie pamięciowe 

- oryginalność wykonania 

 

c) Kategoria taneczna: 

-  dobór repertuaru do wieku i umiejętności 

-  technika taneczna 

-  interpretacja 

- ogólne wrażenia estetyczne 

 

12. Jury konkursu składa się z nauczycieli Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. 

 

13. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Mikołowie oraz na Facebooku placówki dnia 18 czerwca (czwartek) 

2020 r.  

 

14. Każdy uczestnik otrzyma podziękowanie za udział w konkursie. 

 

15. W zależności od sytuacji epidemiologicznej nagrody będzie można odebrać osobiście  

w czerwcu lub we wrześniu w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. 

Organizator poinformuje uczestników o formie wręczenia nagród. 

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku małej liczby 

zgłoszeń.  

 

 

Kontakt:  

Kinga Jendrysik 

668125754  

mailto:ognisko.konkurs@onet.pl


KARTA ZGŁOSZENIA  

na Konkurs Domowej Twórczości Artystycznej On-line 

 

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………… 

 

Wiek:……………………………………………………………………... 

 

Adres:……………………………………………………………………. 

 

Kategoria: wokalna/ instrumentalna/ taneczna ( niepotrzebne skreślić) 

 

Instrument (w przypadku kategorii instrumentalnej): pianino/keyboard/gitara/ukulele 

(niepotrzebne skreślić)  

a) Ile lat dziecko gra na instrumencie? ……………………. 

 

Nazwa zespołu, do którego dziecko uczęszcza w OPP:…………………………………… 

 

Tytuł utworu/układu tanecznego:……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

…..………………………………… 

 


