
 

 

 REGULAMIN 
 

1. Celem imprezy jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań muzyką, śpiewem oraz 

prezentacja na scenie 

2. Festiwal adresowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu złotoryjskiego. 

3. Uczestnikami festiwalu mogą być indywidualni wykonawcy (soliści). 

4. Każdy z wykonawców przedstawia tylko jeden wcześniej nieprezentowany utwór dostosowany 

do swojego wieku. Mile widziana własna twórczość. 

5. Istnieje możliwość występu ‘a capella’ lub z akompaniamentem, tzn. pianino, własny zespół, 

podkład muzyczny. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania płyty CD z muzyką stanowiącą podkład 

instrumentalny do wykonywanego utworu. 

7. Płyty z podkładem muzycznym należy odebrać nie później niż 7 dni po konkursie.  

W przeciwnym wypadku organizator nie odpowiada za płyty. 

8. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora  

w 3 kategoriach: :  1. - klasy I - III szkoły podstawowej,  2. - klasy IV - VI szkoły 

 podstawowej,  3.-  klasy gimnazjalne. 

9. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę: dobór repertuaru, walory głosowe, opracowanie 

muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny. 

10. Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii dla najlepszych wykonawców. 

11. Konkurs składa się z 2 etapów: 

Podstawowy – w szkołach - polegający na wyłonieniu nie więcej niż 3 wykonawców z 

jednej placówki w danej kategorii wiekowej (np. kl. I –III – max 3 osoby) 

Finałowy – w ZOKiR - polegający na ocenie przez jury prezentacji estradowej przed 

publicznością w sali widowiskowej ZOKiR 

12. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na załączonej "karcie zgłoszeń" w terminie  

do 15 października 2013r. włącznie (zgłoszenia nie będą przyjmowane po upłynięciu terminu). 

13. Nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne. 

14. Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Urszula Jaworska tel. 76 878-33-74 

 

UWAGA! Jeżeli z jednej placówki zostanie zgłoszona większa ilość wykonawców niż 3 

(w danej kategorii), organizatorzy losowo wybiorą do konkursu tylko 3 osób. 

 

 

 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
DO XX FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

 

 

1. Imię i nazwisko wykonawcy .................................................................................... 

2. Tytuł utworu   .................................................................................... 

3. Czas trwania utworu  .................................................................................... 

4. Wiek wykonawcy (klasa) .................................................................................... 

5. Placówka delegująca  .................................................................................... 

6. Imię i nazwisko opiekuna .................................................................................... 

7. Adres i telefon kontaktowy .................................................................................... 

8. Instrumenty towarzyszące .................................................................................... 

9. Potrzeby techniczne  .................................................................................... 

    .................................................................................... 

   .................................................................................... 

10. Informacje o wykonawcy .................................................................................... 

    .................................................................................... 

   .................................................................................... 

   .................................................................................... 

   .................................................................................... 

 

•  Kartę należy dostarczyć do sekretariatu ZOKiR w terminie do 15.10.2013r. 

 

UWAGA! Jeżeli z jednej placówki zostanie zgłoszona większa ilość wykonawców niż 3 

(w danej kategorii), organizatorzy losowo wybiorą do konkursu tylko 3 osób. 

 


