
ŚWIAT PIOSENKI ’ 2017 

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO 

 

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

Księginice 14, 59-300 Lubin, 76/844-82-33, sekretariat@okgminalubin.pl 

   www.okgminalubin.pl , www.facebook.com/okgminalubin  

 

Cele: 

 Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży. 

 Propagowanie znajomości kultury muzycznej poprzez formę piosenki. 

 Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. 

 

Zasięg: Otwarty 
Termin i miejsce:  27.10.2017 r. (piątek) – Świetlica wiejska w Miłosnej, godz. 9.00. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści, duety i zespoły. 

 Udział mogą zgłosić uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich  

i innych placówek kulturalnych i oświatowych.  

 Wykonawca prezentuje 1 lub 2 utwory w języku polskim dostosowane do swojego wieku, 

o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut. 

 Akompaniament lub podkład muzyczny (CD, USB) uczestnicy przygotowują we własnym 

zakresie. 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.  

 Jury powołane przez organizatora oceniać będzie: dobór repertuaru, umiejętności 

wokalne, ogólny wyraz artystyczny, poprawność językową. Decyzje jury są 

niepodważalne i ostateczne. 

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty uczestnictwa na adres organizatora  

w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2017 r.  

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem 

zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestracje występu oraz późniejszą 

eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, Internet itp.) w celu promocji imprezy 

przez organizatora. 

 

Kategorie wiekowe: 

 I kategoria: przedszkole 

 II kategoria: SP klasy 1-3 

 III kategoria: SP klasy 4-6 

 IV kategoria: szkoły ponadpodstawowe 

 

Nagrody: Organizator przewiduje nagrodę główną i wyróżnienia  
 

Dodatkowe informacje: 

 Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. 

 Nadesłanie Karty zgłoszeń jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych w organizacji konkursu przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz.U.2015  

nr 0 poz. 2135). 

 

UWAGA!  

W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia 

prezentacji do jednego utworu. 

http://www.okgminalubin.pl/
http://www.facebook.com/


 

ŚWIAT PIOSENKI ’ 2017 

 

Karta zgłoszeniowa 

1. Nazwa i rodzaj: solista, zespół /* ………………………………………………………… 

2. Nazwa, adres i telefon placówki delegującej lub osoby dorosłej (w przypadku zgłoszeń 

indywidualnych):  

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

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

3. Tytuły i autorzy przygotowywanych utworów: 

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

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

4. Imiona i nazwiska wykonawców (wiek- dotyczy dzieci i młodzieży, adres zamieszkania, 

telefon, e-mail): 

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Imiona i nazwiska opiekunów artystycznych – kontakt (telefon, e-mail) 

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

6. Osiągnięcia zespołu (solisty) – krótka charakterystyka: ……………………………….….. 

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

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

7. Wymagania techniczne: ……………………………..……………………………………... 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Data………………………………              Podpis  .…………………………………………. 

 

W przypadku osób nieletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna. 

 


