
 

 

      Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy 

      41-906 Bytom, ul. Racławicka 17 

      tel./fax  (32) 281-29-46      

      www.sp21bytom.edupage.org   

 

 

REGULAMIN II MIEJSKIEGO 

KONKURSU PIOSENKI BYTOMSKIEJ  
„ROZŚPIEWANY BYTOM – KARIN STANEK” 

 pod patronatem  

Towarzystwa Miłośników Bytomia 

 
 

Organizator:  

 Szkoła Podstawowa nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu 

 Towarzystwo Miłośników Bytomia ul. Mariacka 5, 41-902 Bytom  
 

Data i miejsce konkursu: 
 9 kwietnia 2018 r., Szkoła Podstawowa nr 21  przy ul. Worpie 14- 16 

w Bytomiu 

 
Cele: 
 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego 

 zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań, 

 przywrócenie pamięci bytomskiej piosenkarki Karin Stanek 

 podniesienie świadomości bytomskiej społeczności 

 

 

 

 

 

 



Zasady uczestnictwa:  

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych klas 1- 7  

 Prezentacje będą ocenianie w czterech kategoriach: 

- zespoły liczące do 15 osób ( klasy 1-3)  

 - zespoły liczące do 15 osób (klasy 4-7) 

- soliści  kat. 1-3 

 - soliści kat. 4-7 

Uwaga! Każda szkoła wyznacza tylko jeden zespół ( liczba członków zespołu                                  

od 3 – 15)  i  jednego solistę. 

 W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca od I – III                         

oraz wyróżnienia 

 Uczestnicy prezentują jeden utwór tj. piosenkę bytomskiej piosenkarki                                        

Karin Stanek.  

 Uczestnicy wykonują utwór z przygotowanym podkładem                                    

(nagranie muzyczne na  pendrivie w formacie mp3) lub własnym 

akompaniamentem instrumentalnym. 

 Organizator udostępnia sprzęt do odtworzenia muzyki oraz keyboard. 

Podkłady muzyczne na pendrivie prosimy o dostarczania akustykowi                          

tuż przed występem.  

 Organizator powoła jury konkursowe, które oceniać będzie prezentacje 

muzyczne 

 Jury przy ocenie brać będzie pod uwagę: 

 - dobór repertuaru (Zachęcamy do wyszukiwania tych mniej znanych                     

piosenek piosenkarki) 
 - walory głosowe 

 - sposób wykonania 

 - innowacje wykonania 

 - ogólny wyraz artystyczny 

9. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia stosownie do zajętego  miejsca 

10.  Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna 

11.Biorąc udział w konkursie uczestnik automatycznie wyraża zgodę na 

rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach Szkoły Podstawowej nr 21                         

w Bytomiu oraz w mediach tj. na stronie UM, portalach społecznościowych,                       

prasie itp. 

 

Uwagi organizacyjne: 

 Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00                      

w auli Szkoły Podstawowej nr 21 w Bytomiu – Karbiu przy ul. Worpie 14- 16 

 Zgłoszenia należy dostarczyć do 23 marca 2018 r. na adres 

alexandradh@tlen.pl 

 sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury 

 Organizator: Aleksandra Hyla tel. kont. 502 705 162,                                             

Szkoła Podstawowa nr 21 w Bytomiu 

 



 

Karta zgłoszenia uczestników/ solistów do II Miejskiego Konkursu Piosenki 

bytomskiej „Rozśpiewany Bytom -  Karin Stanek” 

 

Nazwa szkoły: 

…............................................................. 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu: 

…............................................................. 

Imię i nazwisko solisty..................................  

kategoria…............................................................. 

Tytuł i autor utworu: 

…............................................................. 

Wymagania techniczne: 

rodzaj podkładu muzycznego: 

…............................................................. 

instrumenty akompaniujące: 

…............................................................. 

Uwagi: 

 

Nazwa szkoły 

Nazwa zespołu/ ilość osób:................. 

…............................................................. 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu: 

…............................................................. 

kategoria…............................................................. 

Tytuł i autor utworu: 

…............................................................. 

Wymagania techniczne: 

rodzaj podkładu muzycznego: 

…............................................................. 

instrumenty akompaniujące: 

…............................................................. 

Uwagi: 

 

 



 

 

 

 

 


