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Szkoła Podstawowa nr 82 zaprasza do udziału w

VI Międzyprzedszkolnym Konkursie Wokalno – Językowym

MAM TALENT – ŚPIEWAM W JĘZYKU OBCYM

CELE KONKURSU:

 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,

 popularyzacja kultury europejskiej,

 promowanie osiągnięć dzieci przedszkolnych,

 rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej,

 integracja środowiska przedszkolno – szkolnego.

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie;

2. Konkurs jest bezpłatny;

3. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych z krakowskich przedszkoli (wiek 3-7 lat);

4. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów/grup przedszkolnych (zespoły od 4 osób) oraz dla 
solistów. Uczestnicy prezentują jeden wybrany przez siebie utwór w języku obcym. Czas 
trwania prezentacji - do 5 minut; 

5. Uczestnicy Konkursu wykonują piosenkę w języku obcym w dowolnym gatunku (np. 
piosenka dziecięca, ludowa, tradycyjna, pop itp.) przy akompaniamencie własnym, 
podkładzie instrumentalnym lub a capella; 

6. Zgłoszenia oraz zgody rodziców indywidualnych wykonawców (załącznik 1) prosimy 
przesyłać na adres: katarzyna.galek@sp82krakow.pl;

7. Przy zgłoszeniu prosimy podać: nazwę i adres przedszkola, nazwę grupy/imię i nazwisko 
solisty, liczbę występujących i wiek dzieci, tytuł utworu, imię nazwisko, telefon, adres 
mailowy do nauczycieli prowadzących/przygotowujących uczestników; 

8. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację  zdjęć z Konkursu
na stronie naszej szkoły: www.sp82krakow.pl oraz proflu facebookowym; 

9. Ostateczny termin zgłaszania uczestników upływa 17 lutego 2023r;



6. Konkurs odbędzie się 21 lutego 2023r. w godz. 9.15-11.00 w Szkole Podstawowej nr 82, 
os. Kalinowe 17, Kraków.

O dokładnym przebiegu konkursu nauczyciele zostaną poinformowani po zamknięciu listy 
zgłoszeniowej;

11. Jury będzie oceniać występy w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Oceniane będą: 
walory głosowe, znajomość tekstu, dobór repertuaru, intonacja, poprawność językowa, 
ogólne wrażenie artystyczne (mile widziane rekwizyty, przebrania);

12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 
www.sp82krakow.pl  i proflu społecznościowym; 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów pod nr tel. 508 315 381 lub 608 
784 636.

14. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody.


