
                  

IV Konkurs Piosenki o Warszawie 

pod hasłem 

„Śpiewam Warszawie” 

dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i 
średnich  

Regulamin 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. gen. 

Józefa Sowińskiego w Warszawie. 

      II. Cele konkursu:  

1. Zainteresowanie uczniów warszawskich szkół piosenką    

warszawską                                                                                                   

2. Propagowanie szeroko pojętej wiedzy o Warszawie  

3.Poznawanie kulturalnego dziedzictwa Warszawy            

4.Pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej wśród młodzieży     

 

III. Uczestnicy konkursu:  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i 

młodzieży szkół średnich uczęszczającej do warszawskich szkół.  

      IV. Tematyka Konkursu 

1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje stare i nowe piosenki o 

warszawskiej Woli.                                                                                     

2. Uczestnik przygotowuje jeden utwór związany z warszawską 

Wolą.                                                                                                                          

3. Dopuszczalny repertuar: piosenka dawna, piosenka współczesna, 

poezja śpiewana związana z tematyką konkursu, twórczość własna 

dotycząca warszawskiej Woli 

Uczestnicy konkursu mogą korzystać z półplaybacków nagranych na 

płytach CD lub pendrivie, akompaniamentu na żywo, bądź śpiewać 

a’capella. Uczestnicy składają w dniu występu przy stanowisku 

akustyka podkłady muzyczne z dokładnym opisem (imię i nazwisko, 

placówka, kategoria, nr utworu) najpóźniej 30 minut przed 

występem . Uczestnicy mogą wystąpić z własnym instrumentem 

muzycznym (należy zaznaczyć  w karcie rodzaj akompaniamentu i 

sposób nagłośnienia). 

Organizator zapewnia instrument klawiszowy, nagłośnienie i 

oświetlenie (prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia potrzeby 

techniczne). 

V. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. 
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       VI. Przewidziano 3 kategorie wykonawcze oddzielnie dla 

uczniów szkół podstawowych, oddzielnie dla szkół średnich. 

          1. soliści 

          2. duety 

          3. zespoły (maksymalnie do 10 osób)    

      VII. Kryteria oceny prezentacji: 

Prezentacje będą oceniane przez 3-osobowe Jury. Ocenie podlegać  

będzie: staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja), 

dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, a w przypadku 

piosenek autorskich – jakość literacka tekstu (przewidziana jest 

odrębna nagroda za tekst autorski). Dodatkowe punkty uzyskać 

będzie można za piosenkę z użyciem gwary warszawskiej. 

       VIII. HARMONOGRAM  KONKURSU 

 Do 20.03. 2020 r. należy przysłać zgłoszenie do mgr 

Małgorzaty Wysieńskiej.  malgorzataw2@poczta.onet.pl 

I ETAP  - 30.03.2020 r. 

Przesłuchanie uczestników zgłoszonych do konkursu  

przeprowadzony w III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa 

Sowińskiego w Warszawie, Rogalińska 2. 

Wyniki I etapu przesłanie zostaną do szkół  do  2.04. 2020 r. 

II ETAP  - 6.04.2020 r. 

Przesłuchanie uczestników, którzy zwyciężyli w I etapie. 

Ogłoszenie wyników, koncert najlepszych wykonawców i 

wręczenie nagród   20 kwietnia 2020 podczas  „Święta Warszawy” 

w gmachu III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa 

Sowińskiego w  

 

Koordynator konkursu: 

Małgorzata Wysieńska 

malgorzataw2@poczta.onet.pl 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 
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