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XIX Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej 

„ Śpiewaj razem z nami”Czersk’2020 
 
1.Organizator:  
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku 
Stowarzyszenie "Grupa M - możesz wszystko ..." 
 
2.Patronat medialny: Wizja lokalna 
                        
3. Cele przeglądu: 

- popularyzowanie piosenek dziecięcych i młodzieżowych; 
- prezentacja umiejętności i dorobku młodych wykonawców; 
- konfrontacja osiągnięć solistów i zespołów szkolnych; 
- inspiracja do poszukiwań artystycznych; 

 
4. Termin i miejsce : 

- 08.05.2020r. godz.11.oo – szkoły ponadpodstawowe oraz  klasy VII i VIII 
szkoły podstawowej; 

- 09.05.2020r.  godz.10.oo – szkoły podstawowe kat. Klasy I-III i IV- VI 
- sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Czersku - ul. Szkolna 11 

 
5. Zasady uczestnictwa : 

- repertuar obejmuje 1 piosenkę o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej; 
- w przeglądzie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne 

(w składzie do 20 osób) w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
- klasy I-III szkół podstawowych 
- klasy IV- VI szkół podstawowych 
- klasa III gimnazjum oraz klasy VII i VIII szk.podstawowej 
- szkoły ponadpodstawowe 

- z danej szkoły może wystąpić, w poszczególnych kategoriach tylko 
dwóch wykonawców, którzy wyłonieni zostaną w wyniku szkolnych 
eliminacji: 

- solista nie może być jednocześnie członkiem zespołu; 



- obok akompaniamentu „na żywo” dopuszczalny jest półplayback; CD, 
mp3,  

- Uwaga! na miejscu do wykorzystania: pianino, gitara, keyboard,  
odtwarzacz 

 
W tegorocznej edycji WPPDiM, z okazji setnej rocznicy urodzin Jana 

Pawła II, wykonawcy mogą (nie jest to obowiązkowe) przygotować 
dodatkową piosenkę o tematyce związanej z Janem Pawłem II. 

Jury wyróżni najlepiej wykonane piosenki.  
 
 

6. Termin zgłoszeń: 
 karty zgłoszenia należy przesyłać, w nieprzekraczalnym terminie do 

26.04.2020r. na adres: 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II 
ul. Kościuszki 6 
89-650 Czersk 

 
lub: doszyzu@wp.pl 

 
Nagrania aranżacji dla zespołów nie mogą być wzbogacone o partie wokalne! 
 
7. Sprawy organizacyjne: 
 

W piątek, po eliminacjach konkursowych, zostaną ogłoszone wyniki oraz 
wręczone dyplomy i nagrody uczestnikom pierwszego dnia przesłuchań. 

 Przewidziane są (w zależności od możliwości czasowych), warsztaty 
muzyczne dla wszystkich uczestników WPPDiM  oraz "atrakcje wieczoru"  - 
tradycyjnie - koncert galowy z choreografiami zespołu Paradise. 

W sobotę, po przesłuchaniach zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone 
dyplomy i nagrody drugiego dnia WPPDiM. 

Uczestnicy korzystający z noclegu w cenie 5 zł, mają zapewnione 2 posiłki 
(opiekunowie gratis!). Przywozimy ze sobą karimaty i śpiwory. 
Zamówienie miejsc noclegowych należy umieścić w zgłoszeniu. 

 
8. Ocena i nagrody:  
 
Oceny dokona jury powołane przez organizatorów.  



Pod uwagę brany będzie: dobór repertuaru, wykonanie wokalne utworów, 
ogólny wyraz artystyczny.  
Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy. 
 
9. Postanowienia końcowe: 
 

- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny; 
- aranżacje do piosenek należy dostarczyć akustykowi w dniu przeglądu; 
- sprawy sporne rozstrzyga organizator; 
- wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:  
 
52 3984233  
509 586 346  

 
 
 
 
 

Zapraszamy do udziału! 

Z serdecznymi pozdrowieniami – 
Organizatorzy! 

 
 
 
 
 
 


