
Wokalne potyczki
konkurs gminny

o Puchar „Santockiego Bociana”

Regulamin

Organizator CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SANTOKU
Uczestnicy *przedszkolaki,                        

*uczniowie mieszkający na terenie gminy Santok
Placówki edukacyjne mające siedzibę na terenie gminy Santok do 
konkursów mogą wytypować po 3 uczestników w każdej kategorii 
wiekowej.

Cele * prezentacja umiejętności wokalnych,

* wspieranie i promowanie talentów, 

* integracja dzieci i młodzieży z gminy Santok.

Kategorie
wiekowe/roczniki/

Kategoria I
Przedszkolaki
Rocznik 
2015- 2016

Kategoria II
Rocznik
2013- 2014

Kategoria II
Rocznik
2010- 2012

Kategoria IV
Rocznik
2007- 2009

Warunki
uczestnictwa

1. Uczestnik prezentuje jeden utwór, wyłącznie solo,  w języku 
polskim.

Kryteria oceny *aranżacja,
*własny akompaniament, 
*walory głosowe,
*poczucie rytmu, 
*interpretacja,
*dykcja,
*ogólne wrażenia artystyczne.
Repertuar powinien być dostosowany do wieku uczestników.

Rywalizacja o
„Santockiego

Bociana”

1. Rywalizacja o Puchar Gminnego Mistrza Recytacji trwać 
będzie przez cały rok szkolny 2021/2022.

2. W rywalizacji o Santockiego Bociana punktowane będą 
miejsca zajęte przez przedszkolaki i uczniów we wszystkich 
konkursach recytatorskich organizowanych przez Centrum 
Kultury i Rekreacji w Santoku w roku szkolnym 2021/ 2022.

3. W klasyfikacji pucharowej każdemu miejscu będzie przypisana
odpowiednia ilość punktów. 



Punkty przyznawane za miejsca w konkursie: 
miejsce 1 = 25 pkt 
miejsce 2 = 20 pkt 
miejsce 3 = 15 pkt 
wyróżnienie = 10 pkt 
udział =   5 pkt

4. W roku szkolnym 2021/2022 odbędą się 2 konkursy: 
I 13 grudnia 2021 r. godz. 10.00
Tytuł: Kolędy i pastorałki - ZREALIZOWANY
II 23 marca 2022r. godz. 10.00
Tytuł: Wiosna z piosenką

5. Podsumowanie Wokalnych potyczek odbędzie się 23 marca 
2022 r.

6. Puchar- Santockiego Bociana- zdobędzie przedszkolak/ uczeń, 
który w swojej kategorii wiekowej zdobędzie najwięcej 
punktów. 

7. Reprezentantów gminy do konkursów na wyższym szczeblu-
Lubuskie Konfrontacje Artystyczne- wytypuje Jury powołane 
przez Organizatora.

Zasady zgłoszenia 1. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na 
formularzu.

2. Zgłoszenia należy składać osobiście lub pocztą elektroniczną 
na adres administracja@ckirsantok.pl do 23 marca 2022r.

3. Konkurs odbędzie się w Sali CKiR w Santoku.
4. W razie obostrzeń, Organizator powiadomi o zmianie formuły 

konkursu, ponieważ w takim wypadku odbędzie się on- line. 
Nagrania wideo występów dzieci, które zgłosiły się do 
konkursu, trzeba będzie nadesłać poprzez aplikację WhatsApp 
na numer telefonu Organizatora konkursu : 887- 101-361 do 18
marca 2022 r.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w 
Regulaminie.

mailto:administracja@ckirsantok.pl

