
REGULAMIN KONKURSU  
PIOSENKI POZYTYWNEJ i POZYTYWNEGO SŁOWA 

„WAŻNE, DOBRE, PIĘKNE” 
 Tegoroczny Konkurs jest częścią realizowanego projektu profilaktycznego 
„Ważne, dobre, piękne”. O co chodzi w tym konkursie? Chodzi o „Dobre słowo”,  
w piosence lub występie „mówionym”, ale nie znaczy to, że trzeba śpiewać i recytować. 
Nie! Możecie wybrać: startujecie w konkursie piosenki lub w konkursie recytatorskim. To 
jeden konkurs, ale ma różne kategorie wykonawcze. W konkursie piosenki, chodzi o 
prezentację wokalną jednej piosenki, którą jest piosenka często nazywana „piosenką z 
tekstem”, czyli ładnym, dobrym tekstem (słowem) oraz optymistyczną treścią lub 
przesłaniem. Nie zapomnijcie, że zarówno w kategorii „piosenka”, jak i „recytacja” 
występuje kategoria rodzinna i zespołowa. To znaczy, że możecie wykonać piosenkę 
razem z kimś bliskim (siostra, brat, mama, tata, koleżanka). A jak to ma wyglądać, gdy 
startuję w kategorii „Pozytywnego słowa” mówionego”? Wybierzcie taki wiersz (lub jego 
fragment), albo fragment prozy, który ściśle wiąże się z tematem „Ważne, dobre, piękne”.  
Nie potrzeba odnosić się do wszystkich określeń, wystarczy powiedzieć o tym, że coś jest 
„ważne”, a może „dobre” albo „piękne”. Mamy nadzieję, że to wprowadzenie pomoże wam 
w wyborze kategorii, tekstu i w ogóle zachęci do udziału w konkursie. ZAPRASZAMY. 

 
CELE: 
- Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych i wokalnych, 
- popularyzowanie i kultywowanie pięknego słowa, 
- pobudzanie czytelnictwa, wrażliwości na słowo, 
- popularyzacja wiedzy i działań w sferze profilaktyki zdrowia i wychowania,  
- popularyzacja i promocja uzdolnionych wykonawców, 
- poszukiwanie form współdziałania/ współpracy i integracji rodziny, 
- stworzenie forum prezentacji artystycznych dokonań rodziców i dzieci, 
- propagowanie wartości rodziny, 
- stworzenie forum wymiany doświadczeń  i konfrontacji dokonań artystycznych. 
 
ORGANIZATORZY: 
- Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, 
- Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 
 
ZASADY UDZIAŁU: 
1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zaprezentowania: 

a/ jednej piosenki (polskiej) - utworu znanego z innych wykonań lub premierowego. 
Dopuszczamy także wiązankę melodii, jeżeli będzie miała charakter spójnej 
artystycznie całości, w określonym czasie trwania.  

      b/  Jednego wiersza (lub fragmentu) albo fragmentu prozy (dialog, monolog, opis, 
także techniki i formy stosowane w „wywiedzione ze słowa”).  

      Czas prezentacji:  maksymalnie do 5 min. (To znaczy, że można i trzeba krócej, 
zwłaszcza dzieci młodsze). 

   
2. Dla piosenki: akompaniament dowolny - żywy lub playback. Dla ułatwienia,  

w kategorii rodzinnej i o Domu Kultury można śpiewać bez podkładu. 

W przypadku odtwarzania akompaniamentu z nośników (CD lub mini disc) prosimy 
zadbać o ich jakość i ustawienie. 
Uwaga: w dyspozycji organizatora znajdują się instrumenty klawiszowe: keyboard 
Yamaha PSR 620 oraz pianino elektroniczne Yamaha Clavinova CLP-130. 

 

3. Uczestnikiem może być solista lub zespół wokalny, wokalno - instrumentalny, ale 
nie instrumentalny (chodzi przecież o tekst). Mile widziane będą zespoły rodzinne 
(polecamy duet rodzica z dzieckiem – oceniane odrębnie). 

 
4. Kategorie (w tym limity wiekowe):  

I - wykonawcze:   
      soliści, zespoły, występ rodzinny (min. duet);                   
 II -  wiekowe:  
      przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe.                                                      
 

TERMINARZ: 
1. Przesłuchania konkursowe: 17 października 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury  

w Rudzie Śląskiej. 
Uwaga: w przypadku większej liczby uczestników może zostać wyznaczony 
dodatkowy termin (dzień) przesłuchań.  
 

2. Termin zgłoszeń (według wzoru), do 09 października 2018 r., na adres:  
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28. 

Tel.: 2 48 13 46 lub 2 43 22 20. 
 

Uwaga: zgłoszenia wpływające po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. 
O harmonogramie przesłuchań konkursowych oraz o wynikach konkursu organizator 
powiadomi telefonicznie. 

 
3. Podsumowanie konkursu (łącznie z wystawą pokonkursowa i wręczeniem nagród 

laureatom konkursu plastycznego i literackiego), także Koncert Laureatów  
i wręczenie nagród, odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej 
na Gali Projektu „Ważne, dobre, piękne” w dniu 31 października 2018 r.   

 
 
 

ZAPRASZAMY 


