
 
 
 
 

Regulamin  
V FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU 

„Śpiewaj na zdrowie” 
SZEMUD 2019 

 

 
I. Postanowienia ogólne: 

1.Tytuł:  
V Festiwal Piosenki o Zdrowiu „Śpiewaj na zdrowie” - Szemud 2019 
 
2. Organizator: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie i  Zespół Szkolno-Przedszkolny                                      
w Szemudzie. 
 
3. Patronat: 
Urząd Gminy Szemud  
 
4.Uczestnicy konkursu: 
• Konkurs zwany dalej Festiwalem  adresowany jest do dzieci z oddziałów „0” ze szkół podstawowych i 
przedszkoli z terenu Gminy Szemud; 
• Uczestnikiem  Festiwalu może być solista lub zespół składający się z dzieci – reprezentantów szkoły 
podstawowej lub przedszkola; 
• Publiczność: rodzice i opiekunowie dzieci, społeczność szkolna i przedszkolna. 

 
II. Cele konkursu: 

 
1. Zainteresowanie dzieci tematyką zdrowotną poprzez śpiew, taniec i zabawę; 

2. Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci; 

3. Zapobieganie chorobom zakaźnym, w tym przenoszonym drogą kropelkową takim jak grypa, ospa, odra, itp.; 

4. Ochrona zdrowia dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego oraz zanieczyszczeń powietrza - 

smog; 

5. Aktywizacja i integracja środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. 

 

III. Zakres tematyczny: 
 
1. Propagowanie  prawidłowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej; 
2. Popularyzacja szczepień ochronnych oraz prawidłowych nawyków higienicznych istotnych  
w profilaktyce  chorób przenoszonych drogą kropelkową; 
3. Identyfikacja różnych źródeł zamieszczenia powietrza;  
4. Sposoby walki ze smogiem w kontekście zdrowia; 
5. Kształtowanie postaw asertywnych wobec palenia tytoniu (czynnego i biernego). 
 
 Treści zawarte w piosenkach mogą dotyczyć jednego z tematów lub kilku kwestii, powinny mieć 
pozytywne przesłanie i uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór zachowań 
sprzyjających zdrowiu. 

 
 

 



IV. Zasady przeprowadzenia konkursu: 
 

1.Warunki uczestnictwa: 
• Każdy uczestnik/zespół przygotowuje jeden utwór wokalno – muzyczny o tematyce zgodnej              

z punktem III Regulaminu; 
• Tekst i muzyka utworu mogą być własne lub zapożyczone; 
• Piosenka będzie wykorzystana wyłącznie na potrzeby konkursu; 
• Opiekunowie zgłaszający uczestników zobowiązani są do dostarczyć podkład muzyczny na dwóch 

nośnikach elektronicznych w dniu Festiwalu; 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć z przebiegu Festiwalu. 
 
2. Ramy czasowe 
Festiwal odbędzie się w dniu 20 listopada 2019r. o godzinie 10.00 
 
3.Miejsce konkursu: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie. 
 
4.Sposób zgłoszenia uczestników: 
Dyrekcja placówki przesyła pisemne zgłoszenie (formularz zgłoszeniowy) jednego uczestnika lub zespołu 
do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wejherowie: 
- pocztą na adres ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem Festiwal Piosenki o Zdrowiu 
- lub pocztą elektroniczną na adres: prom_zdrowia@psse-wejherowo.pl  
- albo faxem pod nr 58 677-79-03  
Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu „Śpiewaj na zdrowie” 
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i jest niezbędnym warunkiem udziału każdego dziecka w konkursie.  
 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 16 października 2019 roku. 
 
5.Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: 
•  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie oraz pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia 
oraz Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wejherowie  
 

V. Skład komisji konkursowej: 
 
1.Komisję konkursową powołują organizatorzy. Członkami komisji mogą być: 
•przedstawiciel Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej; 
•przedstawiciel Urzędu Gminy Szemud 
•przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie 
 

VI. Kryteria oceny: 
 
1.Kryteria oceny utworów wokalno-muzycznych: 
• treści prozdrowotne   – skala ocen 0-5pkt; 
• umiejętności wokalne  – skala ocen 0-5pkt; 
• walory artystyczne (dobór tekstu, muzyki, choreografia, scenografia, stroje) skala ocen 0-5 pkt. 

 
VII. Zasady nagradzania/rodzaje nagród: 

 
1. Organizator  przewiduje nagrody rzeczowe dla zespołów za zajęcie I, II, III miejsca oraz dyplomy 
uczestnictwa dla wszystkich zespołów, a także  zamieszczenie informacji o laureatach Festiwalu na portalu 
FACEBOOK Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie  i w lokalnych mediach wraz 
ze zdjęciami z Festiwalu. 

 
 

mailto:prom_zdrowia@psse-wejherowo.pl


VIII. Pozostałe ustalenia: 
 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 
4. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian regulaminie, o czym uczestnicy 

zostaną poinformowani w formie pisemnej. 
5. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać Festiwal bez podania przyczyn. 
6. Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy Festiwalu. 
7. Dodatkowe informacje o konkursie udzielają: Pani Ilona Bielecka i Pani Lucyna Szlaga z Sekcji Promocji 

Zdrowia oraz Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w 
Wejherowie pod nr tel: 58 677-79-18. 

 
 

IX. Załączniki do regulaminu konkursu: 
 

•Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy V Festiwalu Piosenki o Zdrowiu „Śpiewaj na zdrowie”; 
•Załącznik nr 2 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu  
„Śpiewaj na zdrowie”. 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 


