
 

„Jesień z piosenką i poezją” 

                           2021 

 

 

Dyrektor Centrum Kultury w Korzennej oraz Dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej serdecznie 

zapraszają nauczycieli i opiekunów, dzieci i młodzież szkół podstawowych Gminy Korzenna 

do  wzięcia udziału w  XV jubileuszowej edycji konkursu   

pt. „Jesień z piosenką i poezją”. 

W tym roku konkurs odbędzie się 25 listopada 2021 roku o godz. 10.00  w Hali 

Widowiskowo- Sportowej w Korzennej. Tematy konkursu: 

Ś P I E W – piosenka bajkowa (np. z filmu 

Vaiana, Król Lew, Akademia Pana Kleksa i inne  ) 

1. W konkursie piosenki mogą wziąć udział:  

• ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

KLASY:  

• 1 – 3  

• 4 – 6  

• 7-  8 

2.  Do konkursu piosenki każda szkoła podstawowa może zgłosić  max. 8 

reprezentantów (po max. 2 w każdej kategorii). Mogą to być zarówno zespoły (nie 

więcej niż 6 osób) jak i soliści,  jednak 1 osoba może wystąpić tylko 1 raz (dotyczy to 

również udziału w chórkach). 

3. Każdy uczestnik może w konkursie wystąpić tylko jeden raz (dotyczy piosenki i 

recytacji)  

4. Wykonawców oceni profesjonalne jury. 

5. Kryteria oceny: 

a. dobór repertuaru 

b. muzykalność 



c. czystość wykonania 

d. interpretacja 

e. choreografia 

f. charakteryzacja 

g. ogólne wrażenie 

6. Wykonawcy występują w 4 kategoriach wiekowych: 

oddział przedszkolny, klasy 1 – 3  ,  4 – 6 i 7-8 

_______________________________________________________________________ 

RECYTACJA – bajka wierszem lub prozą 

pisana 

Można zachować pełną swobodę w budowaniu programu. Repertuar jest dowolny (np.: 

wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów itd. ), dowolna jest też forma 

prezentacji (np.: teatr jednego aktora, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, 

ruchem, rekwizytem). 

 

1. W konkursie recytacji mogą wziąć udział:  

• ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

KLASY:  

• 1 – 3  

• 4 – 6  

• 7-  8 

2. Do konkursu recytacji może wziąć udział max. 8 reprezentantów każdej szkoły (po 2 

w każdej kategorii wiekowej).  

3. Każdy uczestnik może w konkursie wystąpić tylko jeden raz (dotyczy piosenki i 

recytacji)  

4. Oceniane będą:  

- dobór repertuaru 

- interpretacja 

- znajomość tekstu 

- charakteryzacja 

- rekwizyty 

- ogólne wrażenie 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Postanowienia ogólne:  

1. Zgłoszenia na kartach oraz podkłady muzyczne prosimy dostarczyć osobiście do 

Dworu w Korzennej lub przesłać na adres mail sekretariat@ck.wkorzennej.pl 

bezwzględnie do dnia 22.11.2021 r. do godz. 15.00 – po tym  

terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane! 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

3. Organizatorzy zapewniają: profesjonalne jury, obsługę  techniczną, drobny poczęstunek 

dla każdego występującego, dla wyróżnionych pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników 

festiwalu oraz prawo do wykorzystania wizerunku, utworów słowno- muzycznych 

zgłoszonych do części konkursowej w środkach masowego przekazu. 

5. Jury decyduje o podziale występujących na kategorie, zastrzega sobie prawo do zmian 

regulaminu, ma decydujący głos w ewentualnych sporach. 

6. Wszelkie informacje można uzyskać: 

 

 (18)     440 62 68 – DK w Wojnarowej; 

 (18)     440 99 13 -  Dwór w Korzennej 

(18)  440 64 66 – GBP w Korzennej; 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Jesień z piosenką i poezją 2021 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko/nazwa zespołu (ilość osób) 

 

 

 

Nazwa szkoły/klasa 

 

 

 

Tytuł piosenki/wiersza 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Jesień z piosenką i poezją” 2021 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu pt. „Jesień z piosenką i poezją” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
 

 

podpis zgłaszającego 

 


