
 

 

IX Festiwal wokalny dla dzieci i młodzieży 

„Cantus”  

WODN Zgierz, 1 XII 2022 r. 

 

Założenia i cele festiwalu   

 

1. Rozwój uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży 

2. Wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą            

muzyczną 

3. Stwarzanie możliwości  wymiany doświadczeń młodych wykonawców i 

ich nauczycieli 

4. Inspirowanie do poszukiwań nowych  form pracy artystycznej  

5. Rozwijanie umiejętności współzawodnictwa 

6. Integracja środowisk szkolnych, dzielenie się doświadczeniem i 

nawiązywanie kontaktów 

7. Promocja pracy i osiągnieć wykonawców i ich nauczycieli w dziedzinie 
muzyki 

Uczestnictwo w festiwalu 

1. Festiwal skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych oraz innych placówek edukacyjnych. 

2. Festiwal ma formę konkursu i  odbywać się będzie w trzech kategoriach: 

 Soliści  6- 11 lat 
 Soliści 12- 18 lat 
 Zespoły i chóry 

  



3. Wykonawcy oceniani będą przez profesjonalne jury złożone z muzyków i 
przedstawicieli WODN w Zgierzu 

4. Uczestnicy  zobowiązani są do przygotowania jednego utworu o 
dowolnej tematyce 

5. Utwory konkursowe mogą być wykonywane a cappella( w przypadku 
zespołów i chórów), z nagranym na nośniku USB podkładem bądź z 
towarzyszeniem instrumentu.   

6. Na nośniku USB obowiązkowo musi znajdować się tylko jedno nagranie 
konkursowe. 

7. Z jednej placówki mogą wystąpić tylko trzy podmioty wykonawcze. 
8. Zgłoszenie należy wysłać na adres e.bien@crezgierz.edu.pl do 25.11.2022 

r.  
9. W związku z RODO należy wyrazić w formie pisemnej zgodę na 

opublikowanie danych identyfikacyjnych uczestnika  i jego wizerunku na 
stronie internetowej 

10. Uczestnicy otrzymają  dyplomy za I, II, III miejsce, wyróżnienia oraz dyplom 
Grand Prix festiwalu 

 

 

Kontakt z konsultantem muzycznym Eweliną Bień 607 220 202   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.bien@crezgierz.edu.pl


Karta zgłoszenia 

IX Festiwal wokalny dla dzieci i młodzieży „Cantus”  

WODN Zgierz, 1 XII 2022 r. 

_________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko wykonawcy bądź nazwa zespołu 

 

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

Wiek wykonawcy 

 

…………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela nr telefonu 

 

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

 

Adres placówki kierującej 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wybrany repertuar: tytuł, kompozytor 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 



ZGODA  DLA   RODZICA/OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

  

Ja, niżej podpisany/a  

 

.………………………………………………………………………………………… 

 

wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka w Festiwalu Wokalnym dla dzieci i młodzieży 

„Cantus” organizowanym przez WODN w Zgierzu, zgodnie z regulaminem zamieszczonym 

na stronie internetowej  

 

Dane dziecka /osoby dorosłej: 

 

Imię i nazwisko  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Instytucja delegująca  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest WODN w Zgierzu. Dane osobowe będą 

przetwarzane w następujących celach: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów. 

2. Publiczne ogłoszenie laureatów. 

3. Udostępnienie zdjęć z konkursu na stronie WODN w Zgierzu 

4. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności 

statutowej organizatora jako instytucji oświatowej. 

5. Promowanie konkursu jako wydarzenia edukacyjnego. 

 

………………………………………………………………… 

      data i podpis uczestnika/ dorosłego/rodzica 


